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Δικαιωθήκαμε

Η Νέα Δημοκρατία 
δεν δίνει χρίσμα.
Aπέστειλε Eπίσημη Eγκύκλιο 
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Στις 26 Μαΐου πάμε... γήπεδο! 

«Alea jacta est» (o κύβος ερρίφθη)1

Το διακύβευμα, δηλαδή το διακινδύνευμα, των εκλο-

γών του προσεχούς Μαΐου, σύμφωνα με τον αρχηγό

της Αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κυρ. Μητσοτάκη,

είναι «... η Ν.Δ. στο πρώτο ημίχρονο,... να βάλει
πολλά γκολ»! 2 (Όπου το Α΄ ημίχρονο είναι οι ευρωε-

κλογές και το Β οι Εθνικές)!

Ενώ ο Πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας ξεπερνώντας την

κόντρα με τον Μαρινάκη, το διακύβευμα το βλέπει

πιο σοβαρά, μια και βρισκόταν στις Βρυξέλλες! Το

διακύβευμα, είπε ο Πρωθυπουργός, τίθεται ως επι-

λογή «ανάμεσα στις προτάσεις των

«προοδευτικών» δυνάμεων και σ’

αυτές των «συντηρητικών» κομμά-

των. Με άλλα λόγια, οι πολίτες στις

ευρωεκλογές «...έχουν να επιλέ-
ξουν από τη μια πλευρά τις δυνάμεις
της προόδου, της αλληλεγγύης, της
κοινωνικής συνοχής και της συνανά-
πτυξης...» (τα ‘χετε δει πουθενά

αυτά, σ’ αυτήν την Ε.Ε., ιδιαίτερα

από τη δεκαετία του 1990 και δώθε;) κι απ’ την άλλη

να επιλέξετε «... τις δυνάμεις τις συντηρητικές, τις
δυνάμεις του φόβου (ξενοφοβία), της εθνικής περι-
χαράκωσης»! (απαξιωτικά).

Στην «ξενοφοβία» και στην, κατά συνέπεια, «εθνική

περιχαράκωση», η «αριστερά», αυτή η «ευρωπαϊκή

αριστερά» περιλαμβάνει όχι μόνο τους λαθρομετα-

νάστες της Ασίας και της Αφρικής, αλλά και τους

«εταίρους» και «συμμάχους» της Εσπερίας! 

Δηλαδή της Ε.Ε. των ΗΠΑ και με στρατιωτική παραλ-

λαγή, το ΝΑΤΟ!

Δηλαδή όλ’ αυτά τ’ απεχθανόμαστε και τα «φοβόμα-

στε» από αντιαμερικανικό και αντιευρωπαϊκό φοβικό

σύνδρομο! Τους δε λαθρομετανάστες τους «φοβό-

μαστε» από «ακροδεξιές και ρατσιστικές αντιλή-
ψεις»!

Συνέχεια στη σελ. 2

Το διακύβευμα των

Ευροεκλογών
«...περισσότερα γκολ!»

Τιμητική διάκριση 

ΕΒΔΟΜΗΣ, 2017

του Κώστα 
Βενετσάνου
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ΔΑΒΑΚΗΣ Δημήτρης 
H Βάρη, Βούλα, 

Βουλιαγμένη
“Δήμος για 

τους πολλούς, 
όχι για λίγους”

Σελίδες 12 - 13

To Kτήμα Καμπά, μεγάλο Εμπορικό Κέντρο 

Σε συμφωνία με τη Δημοτική Αρχή ΠαλλήνηςΣελίδα 7
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Εχω προσωπικά βιώματα με Γερμανούς, Τούρκους, Νι-

γηριανούς και γενικότερα Αφρικανούς, που αποδει-

κνύουν τα αντίθετα. Δεν θ’ αναφερθώ όμως σ’ αυτά

σήμερα. Προτιμώ να επικαλεσθώ τη μαρτυρία του γνω-

στού ως «Πάμπλο», Μιχ. Ράπτη, Προέδρου της 4ης Σο-

σιαλιστικής Διεθνούς:

«... Η Ελλάδα σήμερα απειλείται (...) υπάρχει σχέδιο
αναδόμησης των Βαλκανίων, στο οποίο κυριαρχικό
ρόλο θα έπαιξε η Γερμανία, οι ΗΠΑ και η Τουρκία.
(...) δεν υπάρχει καμμιά εγγύηση ότι και η Σερβία και η
Ελλάδα τελικά, με υποχωρήσεις, δεν θα ενταχθούν σε
μια pax Americana, κυριαρχούσα σ’ ολόκληρα τα Βαλ-
κάνια».
Και ο σοσιαλιστής επαναστάτης Pablo, θεωρεί ότι «θα
πρέπει να υπάρξει μια αντίσταση, η μορφή της οποίας
«δεν μπορεί να πάρει δυστυχώς το χαρακτήρα άμεσης
κοινωνικής επανάστασης. (...) παίρνει, για την ώρα, το
χαρακτήρα ενός εθνισμού. Αφύπνισης και εθνισμού!»4

Τ’ ακούτε; Τα διαβάζετε φίλοι μου, που αριστεροί,

έχετε καταληφθεί απ’ το σύνδρομο του εθνοφοβισμού;

Και τα διευκρινίζει, ο Πάμπλο, ακόμη περισσότερο, πα-

ρακάτω! 

«Προσωπικά θεωρώ ότι είναι αναγκαίο οι Έλληνες να
αποκτήσουν μια συνείδηση του εθνισμού τους και να
είναι έτοιμοι, όταν πρόκειται να γίνει μία περαιτέρω
συρρίκνωση του λεγομένου εθνικού τους κορμού, να
αντισταθούν. Να μην επαναλάβουν το έγκλημα, την
αδυναμία, την προδοσία, τη δειλία που έδειξαν στο ζή-
τημα της Κύπρου».
(...) είναι σωστό ότι ο εθνισμός που είναι απαραίτητος,
δεν είναι σε καμμιά αντίθεση με το διεθνισμό».4

Ποιο είναι τελικά το διακύβευμα;

Κατά την ταπεινή μου άποψη, το διακύβευμα ιδιαίτερα

αυτών των Ευρωεκλογών δεν βρίσκεται ούτε στα γκολ-

πόστ της ποδοσφαιροποιημένης οπαδικής πολιτικής

αντιπαράθεσης και στη δημοσκοπική προκριματική κα-

ταμέτρηση και επηρεασμό των ψηφοφόρων του θυμο-

ειδούς.

Το πραγματικό σοβαρό και ύπουλο διακινδύνευμα, με

πλήρη επίγνωση των συνεπειών των επιλογών, μας,

αυτών κυρίως των ευρωεκλογών, βρίσκεται στην απα-

τηλή υποδούλωση των μικρότερων ιδίως λαών, σε πρώτη

φάση, και σταδιακά στα μεγαλύτερα και ισχυρότερα

έθνη, στη γερμανική ολιγαρχία, όπως οραματιζόταν το

Γ΄Ράιχ5 και υλοποιεί το Δ΄, υπό δημοκρατικό μανδύα.

Το ύπουλο διακύβευμα αποβλέπει ακόμη:

Στη διάλυση, στην εξαφάνιση των εθνών6 με πολλα-

πλούς τρόπους, όπως και με την πολυπολιτισμική πρό-

σμιξη των κοινωνιών με βίαιη πρόκληση λαθραίας

πολυπληθυσμιακής μετακίνησης κυρίως αλλογενών,

ετεροπολιτισμικών και αλλόθρησκων λαών, ώστε να

διαρραγεί η κοινωνική συνοχή, να επέλθει αλλοίωση

παραδόσεων, ηθών και κυρίως συνείδησης και το συν-

θετικό άτομο να εξατομικευθεί παντελώς, αφού διαρ-

ραγεί ακόμη και η έννοια του μικροτέρου κοινωνικού

κυττάρου, αυτού της οικογένειας, (μονογονεϊκές, ομο-

φυλικές, κατάργηση των όρων Μητέρα, Πατέρα, άρρεν,

θήλυ κ.λπ.) με την αλλοίωση των παραδοσιακών συναι-

σθηματικών δεσμών και την «κινητικότητα» των εσω-

τερικών πληθυσμών προς άγραν εργασίας στις «άλλες

πολιτείες της Ε.Ε.» όπως παρατηρεί και εξανίσταται

γιατί είναι μικρή, ο αρχηγός των φιλελευθέρων και Δη-

μοκρατών του Ε. Κοινοβουλίου, Guy Werhofstadt7.

Το ύπουλο διακύβευμα αποβλέπει ακόμη:

Στην κατάργηση της ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης

των λαών. Να μην αναλύσω ιδιαιτέρως αναλογιζόμε-

νος το είδος του κειμένου (άρθρο· όχι επιστημονική

πραγματεία). Αναλογιστείτε όμως την «ειρηνική» ιδιό-

τυπη κατοχή που υπέστη η πατρίδα μας από το 2010,

με την «Τρόικα», τους «θεσμούς», τα μνημόνια, τις

συνταγματικές παραβιάσεις, την υποθήκευσης της

εθνικής περιουσίας και κυρίως το τσαλαπάτημα της

αξιοπρέπειας του λαού μας, μη σεβόμενοι ούτε την

ιστορία μας, ούτε τις θυσίες μας, ούτε την πνευματική

κυρίως προσφορά μας στην ανθρωπότητα. Θυμηθείτε

την περιφρόνηση, με λόγια και πράξεις των γραφει-

οκρατών των Βρυξελλών, προς το περήφανο δημοψή-

φισμα του 62%, το 2015 (άσχετα με τι ψήφισε ο

καθένας μας). Είναι μακρύς ο κατάλογος για να συνε-

χίσω. Και δεν είμαστε μόνον εμείς. Εμείς το ζήσαμε και

θα το ζήσουμε ακόμη χειρότερα στο μέλλον. Τίποτα

δεν τελείωσε!

Είναι η Κύπρος, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλ-

λία (με τα κίτρινα γιλέκα). Είναι οι τρομοκρατικές και

ασύμμετρες πολεμικές πράξεις, η εγκληματικότητα και

τα ατυχήματα. Οι πτωχεύσεις και η φτώχεια με τα χαρ-

τόκουτα – «σπίτια» στους κεντρικούς δρόμους και στα

παγκάκια, που προσβάλλουν την ανθρώπινη κοινωνία.

Είναι σε εξέλιξη το παράδειγμα της Αγγλίας, που με

διάφορες μεθοδεύσεις, αποπειρώνται σε μια μεγάλη

δύναμη, σε μια χώρα με δημοκρατική, εθιμική κυρίως,

παράδοση, όπου ο Συνταγματολόγος Taylor πριν από

ενάμισι σχεδόν αιώνα έγραφε στο σύγγραμμά του,

“The people is King” (ο λαός είναι βασιλιάς) ν’ ακυρώ-

σουν το δημοψήφισμά του για αποχώρηση, μεθοδεύον-

τας ένα νέο δημοψήφισμα στα μέτρα τους, ή ό,τι άλλο

γεννήσει ο αρρωστημένος εγκέφαλος των γραφει-

οκρατών της καπιταλιστικής νομενκλατούρας.

Και σας θυμίζω κι ας γίνομαι μάντης κακών. Θυμηθείτε

τον πόλεμο Βορείων και Νοτίων στην Αμερική. Το ίδιο

θέλετε να ζήσουμε και στην Ευρώπη του 21ου αιώνα;

To ίδιο θα γίνει στο μέλλον, μετά την πολιτική ενοποί-

ηση, αν μικρές χώρες του Νότου, ας πούμε, θελήσουν

να αποχωρήσουν. ΠΟΛΕΜΟΣ!

Τι θέλουμε;
Ξεκάθαρα, λοιπόν και σ’ αυτά να πάρουν θέση τα κόμ-

ματα. Αυτήν την Ευρωπαϊκή Ενωση της λιτότητας και

της άνισης μεταξύ «μελών» - κρατών και λαών δημο-

σιονομικής πειθαρχίας, ΔΕΝ την θέλουμε. Θέλουμε την

Ευρώπη της Ειρήνης και της τίμιας συνεργασίας των

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ κρατών και λαών.

Η Ακροδεξιά και ο Φασισμός, αυτή τη στιγμή, ΔΕΝ

είναι υπαρκτός κίνδυνος. Είναι «μπαμπούλας» για να

μας αποπροσανατολίσουν.

Ο υπαρκτός κίνδυνος είναι η διάλυση των εθνών (γι’

αυτό και συκοφαντούνται, από ιδεοληπτικούς και μη) και

η αποσύνθεση των οικογενειών και των κοινωνιών, γιατί

αυτό βολεύει την παγκοσμιοποίηση του Κεφαλαίου.

Τελειώνω με την εύστοχη φράση του Αμερικανού Προ-

έδρου Αβραάμ Λίνκολν: «Με μια σφαίρα μπορεί να
σκοτώσεις έναν εχθρό. Με την ψήφο σου μπορεί να
σκοτώσεις το μέλλον των παιδιών σου».
Σκέψου λοιπόν κι άσε τους άλλους να κλοτσούν τη

...μπάλα...

―――――
1. “Alea jacta est” = [ο κύβος (το ζάρι) ερρίφθη]. Παροιμιώδης φράση

του Ιουλίου Καίσαρα, όταν αποφάσισε να διαβεί τον Ρουβίκωνα,

δίχως να διαλύσει το στρατό του, ως όφειλε.

2. ΕΡΤ1, ειδήσεις των 9 μ.μ., ρεπορτάζ Κ. Σκουλάς, 23/3/19,

(11:40΄΄).

3. Ως άνω (11:00-11:30).

4. Από την εισήγηση του Μ. Ράπτη που πραγματοποιήθηκε στο Πο-

λυτεχνείο, τον Ιούνιο του 1994 από τα περιοδικά Convoy, Ματσακόνι

και Όμιλο Πρωταγόρας.

5. Mark Mazower (Σύγχρονος Αμερικανός Ιστορικος, καθηγητής

παν/μίου Columbia): “Σκοτεινή Ήπειρος”.

6. R. Cooper: “H Διάσπαση των Εθνών”.

7. G. Werhofstadt: “Η Ασθένεια της Ευρώπης”, εκδ. Παπαδόπουλος.

Το διακύβευμα 
των ευρωεκλογών

Κορυφώνονται οι αντιδράσεις για
τον Επίσκοπο Αντώνιο Σελ. 6

Εγκρίθηκε αγροτική οδοποιϊα στον
Κοκκιναρά Σελ. 6

“Οι Δελφοί”  W. Goulielmos Σελ. 8

Πυρίτιο, γυαλί και οπτικές ίνες
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Η Μαρία Σίνα δηλώνει Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Το Αλφάβητο είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ εφεύ-

ρεση Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Αναστολή ενταξιακής διαδικασίας της

Τουρκίας στην Ε.Ε. Σελ. 16

Στα 5 πρώτα, τεχνικά έργα στον κόσμο,

η Ολυμπία Οδός Σελ. 18

Διαβάστε ακόμη
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Ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος του Τομέα

Ανατολικής Αττικής με την παράταξη «Ανεξάρτητη Αυ-

τοδιοίκηση Αττικής» του Γιάννη Σγουρού, Δημοσθένης

Δ. Δόγκας, συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις

της εθνικής μας επετείου, 25ης Μαρτίου 1821.

Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας, παρευρέθη στην εορτα-

στική δοξολογία στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Φα-

νερωμένης στη Βουλιαγμένη και κατέθεσε στεφάνι

εκπροσωπώντας την περιφερειακή παράταξη «Ανε-

ξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» και τον Γιάννη

Σγουρό, ενώ στη συνέχεια παρέστη στην καθιερω-

μένη παρέλαση, που φέτος πραγματοποιήθηκε στη

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης. 

Ο Δ. Δόγκας, μετά το πέρας της εκδήλωσης, δήλωσε

για τον Εορτασμό της  Εθνικής Επετείου  του 1821:

«Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα ορόσημο για ολόκληρο
τον Ελληνισμό, αλλά και για την Ορθοδοξία. Είναι η
ημέρα που ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλόγησε το
αγιασμένο λάβαρο του 1821, αλλά και αυτή καθεαυτή
η ημέρα που ξεκίνησαν η Ελλάδα και οι Έλληνες την
πορεία προς την απελευθέρωσή μας από τον Τουρ-
κικό ζυγό, ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς.
Είναι η ημέρα, που πρέπει να σκεπτόμαστε όλοι το

πώς θα επαναδιαπραγματευθούμε και θα επανακατα-
κτήσουμε τις ελευθερίες, οι οποίες σε όλα τα επίπεδα
έχουν καταπατηθεί. Πρέπει, όλοι εμείς, να προσπα-
θήσουμε να είμαστε ταγμένοι πάνω σ’ αυτό το σκοπό,
όπως ήταν και οι Έλληνες πρόγονοί μας, ώστε να ξα-

ναδούμε το έθνος μας και την Ελλάδα μας, εκεί
ψηλά, όπου και της αξίζει. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το
Έθνος, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!»

Δημοσθένης Δ. Δόγκας
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Ανατολικής Αττικής

O Nίκος Κρέζος, παλιός πρωταθλητής ιστιοπλοΐας,
εθελοντής και μέλος του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων
Βουλιαγμένης, αποφάσισε να συμμετέχει στις προ-
σεχείς δημοτικές εκλογές, σαν υποψήφιος σύμβου-
λος στην Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης με το

συνδυασμό 
«Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη,
πόλη για να ζεις» του 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. 

Ο λόγος που πήρε αυτή την
απόφαση είναι γιατί, ως
ενεργό κύτταρο της κοινωνίας
του Δήμου, επιθυμεί, «μαζί με

το δήμαρχο  Γρηγόρη Κωνσταν-
τέλλο, να βοηθήσει για την

προστασία και
ανάπτυξη της
αγαπημένης
μας πόλης δη-

μιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα
παιδιά μας».

Ο Νικόλαος Κρέζος γεννήθηκε το 1972 στη Γλυφάδα.
Είναι δημότης Βουλιαγμένης και μέλος του Ναυτικού Ομί-
λου Κατοίκων Βουλιαγμένης από το 1987.  Είναι Παντρε-
μένος με την ψυχολόγο Ελίνα Δημητράκου και έχουν ένα
γιο. 
Από το 1981 ανέπτυξε αθλητική δραστηριότητα σαν αθλη-
τής ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, με
πολλές διακρίσεις και μέλος της εθνικής ομάδας.  
Από το 1995 εργάστηκε ως στέλεχος στην Alpha Βank
μέχρι και το 2014 όπου αποχώρησε οικειοθελώς με εθε-
λουσία έξοδο.  Στη συνέχεια ασχολήθηκε ως οικονομικός
σύμβουλος επιχειρήσεων.  Ολα τα χρόνια, στη Βουλιαγ-
μένη έχει αναπτύξει εθελοντική δράση και συμμετέχει σε
διάφορους συνδεσμούς και φιλανθρωπικές οργανώσεις
και έχει βραβευτεί από πολλούς φορείς γι’ αυτή του τη
δράση. 

ΚΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψήφιος Σύμβουλος Ενότητας Βουλιαγμένης

«Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πόλη για να ζεις»
Τηλ. 6944 747474 - krezosnikos@gmail.com - Facebook 

25η Μαρτίου 2019
«Να ξαναδούμε το έθνος μας και την Ελλάδα μας, εκεί ψηλά»

Μία ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα στην Ενότητα Βουλιαγμένης

Πρόσκληση

Ο εκδοτικός οίκος Οσελότος

σας προσκαλεί στην παρουσίαση

της Ποιητικής Συλλογής του

Δημοσθένη Δ. Δόγκα
με τίτλο:

Δημοσθένους σκέψεις
Ο σκοπός, vol. 1

η οποία θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, ώρα 18.30

στην Αίθουσα του ΚΑΠΗ Κερατέας

οδός Ευεργέτη Πρίφτη Κωνσταντίνου, Κερατέα.

Είσοδος ελεύθερη

Το βιβλίο προλογίζουν οι:

Δήμητρα Πάλλη, Ορθοδοντικός – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

«Κέφαλος»

Μαρία Ματάλα, Δρ. Γαλλικής και Ελληνικής Φιλολογίας

Εικαστικός – Κριτικός Τέχνης

Γεώργιος Δρίτσας, Διεθνολόγος – Επικοινωνιολόγος

Άννα Νικολαΐδη, Υποψ. Δρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Δημο-

σιογράφος – Συγγραφέας

Συμμετέχει ο σολίστ κλασικής κιθάρας: Αντώνης Έρημος

Πληροφορίες: Εκδόσεις Οσελότος t. +30 210 6431108
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Τιμητική Αναδρομική Έκθεση

«Στο χτες, 

στο σήμερα και στο αύριο»
O Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας τιμά

την Εικαστικό Αγγελική Τσεβά

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,

θέλοντας να τιμήσουν την Εικαστικό Καλλιτέχνη Αγγε-

λική Τσεβά, για την εξηντάχρονη προσφορά της στην

Τέχνη και τον Πολιτισμό, διοργανώνουν Εγκαίνια της

Αναδρομικής Έκθεσης με το έργο της, με τίτλο: «Στο
χτες, στο σήμερα και στο αύριο», που θα πραγματοποι-

ηθούν το Σάββατο, 6 Απριλίου 2019 και ώρα 7 μ.μ., στο

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου (Γ. Παπα-

βασιλείου 34, Μαρκόπουλο).

Η Έκθεση αναφέρεται στην εμπεριστατωμένη έρευν;a

της, πάνω στην εξέλιξη της τέχνης σε κάθε μορφή της,

με παρουσίαση πενήντα (50) περίπου έργων της, διαφό-

ρων τεχνοτροπιών, από την αρχή της δουλειάς της, μέχρι

και σήμερα. Όλα τα έργα, έχουν ως κοινή συνισταμένη

την αρμονική σχέση μεταξύ τους, την μοναδικότητα, ανε-

ξάρτητα από τα ποικίλα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί,

όπως: χρώμα, πηλός, μέταλλο, πέτρα κλπ.

Η Εικαστικός Αγγελική Τσεβά γεννήθηκε στο Κορωπί,

όπου ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα. Από το 1972, είναι

μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ΕΕΤΕ,

όπου εκλέχτηκε επανειλημμένα μέλος του συμβουλίου,

του Σώματος Κριτών και του Πειθαρχικού Σώματος του

ίδιου Επιμελητηρίου. Είναι μέλος της Ένωσης Εικαστικών

Καλλιτεχνών Μεσογαίας. Η δραστηριότητά της δεν πε-

ριορίζεται μόνο στις εικαστικές της δημιουργίες. Το 1977,

ίδρυσε στο Κορωπί το «Πολιτιστικό Κέντρο Α. Τσεβά» και

το 1985, το «Μουσείο Παράδοσης και Τέχνης», με ειδικό

τμήμα κεντητού ψωμιού και τμήμα έρευνας Ελληνικών

Παραδοσιακών Συμβόλων.

Από το 1983 μέχρι και σήμερα, συμμετέχει συνεχώς με ανακοι-

νώσεις της, σε θέματα Τέχνης, Λαογραφίας και Έρευνας, τομείς

για τους οποίους έχει εκδόσει τρία βιβλία, έχοντας επιμεληθεί

παράλληλα παραγωγές, σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομ-

πές. Γράφει άρθρα, καλλιτεχνικά μελετήματα και όχι μόνο. Έχει

φιλοτεχνήσει πολλές ποιητικές συλλογές. Μέσα επικοινωνίας

του εσωτερικού και του εξωτερικού, έχουν ασχοληθεί με το έργο

της και την ευρύτερη πολιτιστική της δράση. Μοναδικά έργα της

υπάρχουν σε συλλέκτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από το 2004 παραδίδει μαθήματα Τέχνης με θέμα:

«Άσκηση του νου μέσω της Τέχνης», στο Εικαστικό της

Εργαστήρι. Η Έκθεση θα διαρκέσει 6 - 21 Απριλίου 2019

και θα είναι ανοιχτή στο κοινό, καθημερινές 6 - 8 μ.μ.

Παράλληλα, στο χώρο της Έκθεσης, θα λειτουργήσει Εκ-

παιδευτικό Πρόγραμμα (ξενάγηση και καλλιτεχνικό εργα-

στήρι), για τα Σχολεία του Δήμου,  8 – 19 Απριλίου 2019,

τις καθημερινές 9.00 π.μ. με 1.00 το μεσημέρι. Το Πρό-

γραμμα θα έχει διάρκεια μιας διδακτικής ώρας. Οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους,

στην Υπεύθυνη των Τμημάτων Ζωγραφικής του Δήμου,

στο 22990 49121 (εργάσιμες πρωινές ώρες και μέρες).

Είσοδος ελεύθερη.

“Ντάμπο”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει σε Α’ προβολή την τρυφερή ταινία

«ΝΤΑΜΠΟ» (Dumbo) έως και την Τετάρτη, 3 Απριλίου

2019.

Ώρες προβολών: 5.15 μ.μ. Μεταγλωττισμένο, 7,15 με

υπότιτλους.

Από την Disney και τον οραματιστή σκηνοθέτη Tim

Burton, η μεγάλη περιπέτεια ζωντανής δράσης

«Ντάμπο» βασίζεται στην αγαπημένη κλασική ιστορία

όπου εξυμνείται η διαφορετικότητα, η οικογένεια είναι

αγαπημένη και τα όνειρα απογειώνονται.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Διεθνής Έκθεση Μορφολογίας
Γάτας στη Βούλα

Ο οργανισμός Felina Eλλάδος, σε συνεργασία με την Παγ
κόσμια Ομοσπονδία Γάτας (WCF), οργανώνουν την ετήσια,
διεθνή έκθεση μορφολογίας γάτας που θα πραγματοποι
ηθεί στις 6 και 7 Aπρίλιου, στην Πνευματική Εστία Βούλας
(ΠΕΒ) ( Αγίου Ιωάννου), κεντρική πλατεία Bούλας. 

Στην έκθεση θα συμμετάσχουν καθαρόαιμες γάτες από παγ
κοσμίως αναγνωρισμένες ράτσες: Ragdoll, Maine Coon,
Bρετανικές κοντότριχες, Σφίγγες, Σιβηρίας, Σκωτσέζικες κ.ά. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι οικόσιτες γάτες, ανε
ξαρτήτως ράτσας, οι οποίες μπορούν να διαγωνιστούν στην
κατηγορία «Γάτα σπιτιού» και να βραβευθούν από διεθνώς
αναγνωρισμένους κριτές.  Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για
νεαρούς εκθέτες στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν παι
διά ηλικίας 1015 ετών που επιθυμούν να γνωρίσουν τη
διαδικασία της έκθεσης.
Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί για τα φι
λοζωικά προγράμματα. 
Ώρες κοινού: 10.3018.30 και για τις 2 ημέρες. 
Πληροφορίες συμμετοχές: Aνυφαντή Kατερίνα, felina
greece@gmail.com, κιν: 6955964014

«Μίκης Θεοδωράκης: 
Τα μονοπάτια των τραγουδιών μου»

Μία μουσική παράσταση με τραγούδια του Μίκη Θε-

οδωράκη και αποσπάσματα από τα κείμενά του, που

αναδεικνύουν την αλληλουχία των συλλογισμών, των

ιδεών και των πράξεων που δημιούργησαν το μου-

σικό έργο και τα τραγούδια του.  

Μία παράσταση μουσικής και λόγου, στο Θέατρο

Ακροπόλ, Τρίτη 02 Απριλίου 2019 στις 21.00

Ένα πρόγραμμα με την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα

«Μίκης Θεοδωράκης», αφιερωμένο σε αγαπημένα

λαϊκά και λυρικά τραγούδια του συνθέτη.

Ερμηνεύουν ο Βασίλης Λέκκας και ο Σπύρος Κου-

τσοβασίλης. 

Τα κείμενα που επιμελήθηκε η Αναστασία Βούλγαρη,

διαβάζει η ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου.

Την εκδήλωση οργανώνει ο  Νίκος Χουντής, ευρω-

βουλευτής της Λαϊκής Ενότητας και της ευρωομάδας

της Αριστεράς GUE/NGL, σε συνεργασία με την Ορ-

χήστρα "Μίκης Θεοδωράκης".

We are dancing 

to connect

...ίσως τελικά χρειάζεται μία χορογραφία

200 ανήσυχοι μαθητές ανακαλύπτουν τι σημαίνει σύγχρο-

νος χορός μέσα από το πρόγραμμα της Στέγης του Ιδρύ-

ματος Ωνάση Dancing to Connect. Έφηβοι μαθητές που

νομίζουν ότι δεν έχουν ιδέα από σύγχρονο χορό τολμούν

να εκφράσουν αυτό που πραγματικά είναι.

Ο χορός εισβάλλει και φέτος, για έβδομη συνεχόμενη χρο-

νιά σε πέντε σχολεία της Αττικής και πέντε της Κοζάνης,

στις σχολικές αίθουσες, στο γυμναστήριο, στους διαδρό-

μους και παρασύρει μικρούς χορευτές και ενήλικους θεα-

τές, χωρίς να το καταλάβουν. Επαγγελματίες χορευτές

μοιράζονται με τους μαθητές τις γνώσεις τους και τους κα-

θοδηγούν στο πώς μπορούν να εκφραστούν μέσα από την

κίνηση, ώστε να χτίσουν τη δική τους χορογραφία. Οι μα-

θητές παρουσιάζουν τη χορογραφία τους στην Κεντρική

Σκηνή της Στέγης, την Κυριακή 31 Μαρτίου, 7 μ.μ. Είσοδος

ελεύθερη.

Το πρόγραμμα Dancing to Connect είναι μια ιδέα της Battery

Dance Company από τη Νέα Υόρκη, που πιστεύει ότι κά-

ποιες φορές για την αληθινή επικοινωνία με τους άλλους,

την εξάλειψη των προκαταλήψεων και του bullying και την

απελευθέρωση των δυνατοτήτων των εφήβων ίσως τελικά

χρειάζεται μόνο μία χορογραφία. Γιατί χορός σημαίνει να

ανακαλύπτεις πώς μπορείς να επικοινωνείς με τους ανθρώ-

πους χωρίς λόγια, πώς να εκφράζεσαι και να συνεργάζε-

σαι, αλλά και να ανακαλύπτεις νέα όρια του εαυτού σου.

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Τηλέφωνο: 21 0900 5800
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"Οι Δέκα Μικροί Νέγροι"

Ο Σύλλογος Γονέων 2ου Λυκείου Βούλας και η Τρι-

λογία - Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος

προσκαλούν στην Θεατρική παράσταση "Οι Δέκα
Μικροί Νέγροι". Το συγκλονιστικό θρίλερ της Αγ-

κάθα Κρίστι, έρχεται στην αίθουσα Ιωνία, το Σάβ-

βατο στις 30 Μαρτίου, στις 8 μ.μ. Ένα έργο με

γεμάτο ένταση, μυστήριο και υπέροχη πλοκή.

“Κλιματική Αλλαγή”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκα-

λεί την  Πέμπτη 4 Aπριλίου 2019  στην εκδήλωσή

του με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή», με ομιλητή τον

Νϊκο Σφάντο, στέλεχος Τραπέζης.

Προσέλευση 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ.  Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

“Ρέκβιεμ” του Βέρντι

Ένα μεγαλειώδες έργο για ορχήστρα, διπλή χορωδία

και τέσσερις σολίστ. Με αφορμή δύο θανάτους, του

Ροσσίνι και αργότερα του Αλεσσάντρο Μαντσόνι, που

υπήρξε συγγραφέας σύμβολο για την Ιταλική επανά-

σταση, ο Βέρντι μελοποιεί τη νεκρώσιμη ακολουθία

της Καθολικής Εκ-

κλησίας, και συνθέ-

τει ένα έργο

οπερατικών διαστά-

σεων, με άριες και

χορωδιακά μοναδι-

κής ομορφιάς και

δραματ ικότητας,

όπως το συγκλονι-

στικό Dies Irae, με

το ηχηρό τύμπανο

σε αντίστιξη με ολό-

κληρη την ορχή-

στρα. 

musicAeterna της Όπερας του Περμ 
Μουσική διεύθυνση: Θεόδωρος Κουρεντζής

16 Απριλίου, 20.30 στο Μέγαρο Μουσικής

«ΖΩγραφιές  ΖΩής»…. 
Από το εγώ στο εμείς….

Ο Δήμος Παλλήνης τιμά και επιβραβεύει τις άοκνες προ-

σπάθειες των  εθελοντών του Δήμου σε ευαίσθητους το-

μείς όπως αυτός της Δημόσιας Υγείας. Εθελοντικές

δράσεις, προσφορά αφιλοκερδώς  ιατρικών υπηρεσιών  σε

ευπαθείς ομάδες, και ανιδιοτελής προσφορά αίματος του

«ιδιαίτερου και πολύτιμου Δώρου Ζωής».

Εκδήλωση επιβράβευσης 

--των εθελοντών στα προγράμματα Αγωγής Υγείας,

--των εθελοντών Αιμοδοτών και 

--έκθεση-βράβευση των έργων των μαθητών

που συμμετείχαν στον 2ο Διαγωνισμό Αφίσας Αιμοδοσίας,

την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέ-

ρακα και ώρα 18.00-20.00

“Προσωπικότητες του Κορωπίου.
Ευεργέτες - Επιστήμονες - Καλλιτέχνες”

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού προ-

σκαλεί το Σάββατο 6 Απριλίου 2019,ώρα 6.00 μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν.Αναλήψεως Κυρίου

"Γεώργιος Σ. Σουρλαντζής" στην εκδήλωση "Προ-

σωπικότητες του Κορωπίου: Ευεργέτες-Επιστήμο-

νες-Καλλιτέχνες".

Εισηγητές:  Αθηνά Κιούση, Δημ. Τζάνας, Λουκία

Φιωτάκη, Εμιλυ Κιούση και Αφροδίτη Αναγνώστου.

"Η ιστορία του Ρεμπέτικου
τραγουδιού"

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας “Υπατία” οργανώνει, την

Κυριακή 14 Απριλίου 2019  βιβλιοπαρουσίαση του συγγρα-

φέα Νίκου Σιδέρη, με τίτλο: "Η ιστορία του Ρεμπέτικου τρα-
γουδιού"... στα γραφεία της (Μικράς Ασίας 3, Βούλα,

παράλληλος της Βασ. Παύλου).

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν με αποσπάσματα όλων των

περιόδων της λαϊκής μουσικής, ο Κιθαριστής Αντώνιος

Έρημος.  Θα υπάρχει και ...κρασάκι.

8ήμερη εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές

Επίσης διοργανώνει εκδρομή στις Δαλματικές ακτές μέσω

Βενετίας στις 6 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, μετά τις εκλογές.

Το κόστος για 8 ημέρες με ημιδιατροφή είναι 550 ευρώ.

Μέλη και μη μπορούν να επικοινωνούν με την Iφ. Αμοργια-

νού στο 6998958059 για το πρόγραμμα και για κρατήσεις

θέσεων.

"Επικούρειος Φιλοσοφία"
Tην Τρίτη 2 Απριλίου και ώρα 7 μ.μ.,  η “Υπατία” προσκαλεί

στην ομιλία του Παναγιώτη Αλατσατιανού Οικονομολόγου-

Κοινωνιολόγου,  Επίτιμου Γενικού Διευθυντή Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα: "Επικούρειος Φιλοσοφία".

"Αμα βάψεις το λαγό 
κόκκινο σαν το αυγό"

Το βιβλίο της μουσικού και  συγγραφέως Γιολάντας

Τσιαμπόκαλου "Αμα βάψεις το λαγό κόκκινο σαν το
αυγό" των εκδόσεων Καστανιώτη, παρουσιάζει το Βι-

βλιοχαρτοπωλείο Πρόφη (Κορωπί) με τη συνεργασία

του παιδικού σταθμού-νηπιαγωγείου “Η Μοντεσσο-

ριανή Φροντίδα”, στις 6 Απριλίου, ημέρα Σάββατο και

ώρα 11.30 το πρωί. 

«Έτσι ειν' η Ζωή -
Δήμος Μούτσης»

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης προσκαλεί σε ένα μουσικό αφιέρωμα

με τίτλο: «Έτσι ειν' η Ζωή - Δήμος Μούτσης», την

Κυριακή 7 Απριλίου 2019, στις 19:00 στο Πολιτιστικό

Κέντρο «ΙΩΝΙΑ», Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Συμμετέχουν η μουσική ομάδα του ΚΑΠΗ Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης 
Μουσικό σχήμα:

Μπουζούκι: Νίκος Κρέτσης

Πλήκτρα: Θέμις Μαρτέκας

Μπάσο: Νίκος Τσαχτίρης

Κιθάρα, τραγούδι: Μανώλης Σκουλάς

Κρουστά, τραγούδι: Δημήτρης Κονδύλης

Τραγούδι: Γεωργία Γρηγοριάδου

Έκτακτη συμμετοχή: Τάκης Κωνσταντακόπουλος 
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Μετά τις έντονες αντι-

δράσεις με πανό και

πλακάτ, που παρατη-

ρήθηκαν από τους πι-

στούς, για την επιλογή

του Αντωνίου Σαλώ-

νων για κάλυψη της

κενής Μητροπόλεως

Γλυφάδας κιλπ., η δια-

δικασία που ακολου-

θήθηκε, η οποία

αγνόησε παντελώς τη

βούληση του ποιμνίου

των πιστών, το οποιο

καλείται να διακονίσει

ο νέος επίσκοπος,

ακολούθησαν, όπως πληροφορηθήκαμε και σε άλλους ναούς τέτοια φαινόμενα, όπως στον Αγιο Κων/νο της

Γλυφάδας, και στον Προφήτη Ηλιού στο Κόρμπι Βάρης, όπου και η φωτογραφία.

Οι λαϊκές αντιδράσεις δεν πρέπει να αγνοούνται όταν μάλιστα πυκνώνουν οι πληροφορίες και για άλλες οι-

κονομικές δραστηριότητες του Αντωνίου, ως Γενικού Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών της Ιεράς Συ-

νόδου στην περιοχή μας, τις οποίες και ερευνούμε. Κ.Β.

Κορυφώνονται οι αντιδράσεις

για τον επίσκοπο Αντώνιο

Στο πλαίσιο του στρατηγικού προ-

γραμματισμού του Δήμου Κρωπίας για

αναβάθμιση στις κτιριακές υποδομές

εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που έχει

αποφασίσει ως σώμα το Δημοτικό Συμ-

βούλιο,  με χρηματοδότηση μέσω του

προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του

Υπ.Εσωτερικών (19.11.2018), επιλέχ-

θηκε η σχολική μονάδα του 3ου Δημο-

τικού Σχολείου Κρωπίας. Ο Δήμος έχει

καταθέσει τα απαραίτητα στοιχεία,

πληροί όλα τα κριτήρια του προγράμ-

ματος και βρίσκεται σε αναμονή της

έγκρισης. Πρόκειται για την πρόταση,

κατεδάφισης του παλαιού Γυμναστη-

ρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κο-

ρωπίου και την ανέγερση νέου κτιρίου

με προδιαγραφές διόροφου που περι-

λαμβάνει, αίθουσα πολλαπλών χρή-

σεων,  αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα

ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχο-

λική βιβλιοθήκη. Επίσης, χρηματοδοτεί

και  δεύτερο κτίριο της υπάρχουσας

κτιριακής δομής που περιλαμβάνει, αί-

θουσες διδασκαλίας,  νέες τουαλέτες

και νέο μηχανοστάσιο,  αναβαθμι-

σμένο ενεργειακά. 

Τέλος χρηματοδοτείται και η προμή-

θεια του εξοπλισμού όλων των νέων

κτιριακών εγκαταστάσεων.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εκπό-

νησε την μελέτη 11/2019 και κατατέ-

θηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο

Κρωπίας στις 19.03.2019 όπου και εγ-

κρίθηκε.  Ο Δήμος Κρωπίας πληροί τα

κριτήρια του προγράμματος και αναμέ-

νεται η έγκρισή του. 

Kαι έργα ύδρευσης

στον Καρελά

Στη 6η τακτική συνεδρίαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου Κρωπίας (19 Μαρ-

τίου 2019), εγκρίθηκε η υποβολή

πρότασης χρηματοδότησης έργων αν-

τιπλημμυρικής προστασίας – απο-

στράγγισης ομβρίων στο πρόγραμμα

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπ. Εσωτερικών.

•  Αντίστοιχα έργα  ύδρευσης αφορούν

τον οικισμό Καρελλά (εντός σχεδίου)

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 626

ΠΡΟΣ:

1. Γραμματέα Οργανωτικού

2. Προέδρους ΝΟ.Δ.Ε.

3. Προέδρους ΔΗΜ.Τ.Ο.

ΚΟΙΝ:

1. Γραφείο Προέδρου

2. Γεν. Δ/ντή ΝΔ

3. Βουλευτές - Ευρωβουλευτές

4. Υπ. Βουλευτές - Ευρωβουλευτές

5. Μέλη Πολιτικής Επιτροπής

6. Γραμματείς Κόμματος - Αν/τες Γραμματείς Κόμματος

7. Δ/ντή Γραφείου Τύπου

ΘΕΜΑ: Αυτοδιοικητικές εκλογές Α’ και Β’ βαθμού - Ευ-

ρωεκλογές 2019

Καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές (Ευρωεκλογές και

Αυτοδιοικητικές) του Μαΐου 2019, εφιστούμε την προ-

σοχή στα στελέχη μας ότι πρώτη προτεραιότητα της κομ-

ματικής οργάνωσης είναι η νίκη στην ευρωκάλπη και η

ενίσχυση των υποψηφίων στις Περιφέρειες που επισήμως

η ΝΔ στηρίζει.

Δεδομένου ότι στις δημοτικές εκλογές υπάρχουν πολλοί

διαφορετικοί συνδυασμοί, σε καθέναν από τους οποίους

μετέχουν πολλά μέλη ή στελέχη που προέρχονται από

την παράταξή μας, υπογραμμίζουμε ότι τα στελέχη μας

θα πρέπει να συνομιλούν και να συνεργάζονται με όλους

τους δημοτικούς συνδυασμούς που έχουν ως αναφορά

τον χώρο της ΝΔ. Με κάθε τρόπο πρέπει να αποφεύγον-

ται εντάσεις και αρνητικές αναφορές. Η ενότητα της πα-

ράταξης είναι προτεραιότητα.

Στις περιοδείες του Προέδρου καθώς και κλιμακίων στε-

λεχών επιβάλλεται να ενημερώνονται και να συμμετέ-

χουν όλα τα στελέχη και τα μέλη της ΝΔ στην εκάστοτε

περιοχή, ανεξάρτητα από την συμμετοχή τους σε δημο-

τικά ψηφοδέλτια. Στις περιπτώσεις που στελέχη μας με-

τέχουν σε ψηφοδέλτια που έχουν επίσημη στήριξη

ΣΥΡΙΖΑ, ακραίων κομμάτων ή σχηματισμών, θα πρέπει να

ενημερώνεται η Γραμματεία Αυτοδιοίκησης.

Ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Η Νέα Δημοκρατία 

δεν δίνει χρίσμα 

σε υποψηφίους δημάρχους

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, τα όσα διεμεί-

φθησαν στην Δημοτική Τοπική Οργάνωση της Νέας

Δημοκρατίας στο Δήμο 3Β, όταν ο νυν δήμαρχος και

υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος, ζήτησε, εγγράφως, την υποστήριξή της,

στο πρόσωπό του. Κι αυτό γιατί η διοίκηση και της

ΔΗΜ.ΤΟ. και παραπάνω οργάνου, του απάντησαν ότι

δεν μπορεί να δώσει γραπτή υποστήριξη, γιατί δεν

υπάρχει τέτοια κατεύθυνση από τα κεντρικά της Ν.Δ.

Κάποιοι βιάστηκαν να μας κατηγορήσουν, αν και το με-

γάλο αναγνωστικό κοινό, γνωρίζει ότι η ΕΒΔΟΜΗ,

διασταυρώνει την είδηση.

Επαληθευθήκαμε λοιπόν, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν

δίνει χρίσματα για υποψηφίους δημάρχους, δίνοντας

στη δημοσιότητα με την παρακάτω εγκύκλιο, που απέ-

στειλε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Λευτέ-

ρης Αυγενάκης. Τη δημοσιεύουμε.

Οι επισημάνσεις με μαύρα είναι δικές μας.

Δημοσιεύτηκε η απόφαση ένταξης χρηματοδότησης, από το πρό-

γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπ. Εσωτερικών (185377.3.19), η πρόταση

του Δήμου Κρωπίας για έργα αγροτικής οδοποιίας στην αγροτική πα-

ραγωγική περιοχή Πάτημα-Κοκκιναράς με ποσό 602.509χιλ ευρώ. 

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δα-

νείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συ-

νομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του  έργου και

του ΤπΔ και αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος δημοσίων

επενδύσεων του Υπ. Εσωτερικών.

Αμεσες αναγκαίες κτιριακές υποδομές 
εκπαίδευσης στο Κορωπί 

Εγκρίθηκαν έργα αγροτικής οδοποιίας

στην περιοχή Πάτημα-Κοκκιναράς
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Άνοιξε ο δρόμος για την δημιουργία μεγάλου εμπο-

ρικού κέντρου στο πρώην Κτήμα Καμπά με τη σύμ-

φωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής Παλλήνης.

Σε μία επιφάνεια 315 στρεμ. στην Κάντζα, θα ανα-

πτυχθούν επενδύσεις, που αγγίζουν τα 220 εκατομμ.

€, με κάλυψη κατασκευών 111.000 τ.μ. περίπου.

Η Πολεοδομική μελέτη βρίσκεται στη διαδικασία της

έγκρισης, μετά και από το Μνημόνιο Συνεργασίας

που υπεγράφη μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της εται-

ρείας «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ». Το Δημοτικό Συμβού-

λιο Παλλήνης αποφάσισε κατά πλειοψηφία την

έγκριση των συγκεκριμένων ενεργειών και  σχετικών

διαδικασιών, για να διασφαλίσει επίσημα τα αποτελέ-

σματα της διαπραγμάτευσης στην οποία συμμετείχαν

εκπρόσωποι των δύο πλευρών.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης ολοκληρώθηκε με

ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάθε βήμα

της εξέλιξης του θέματος και μέσα από Επιτροπές

στις οποίες συμμετείχαν δόθηκε η ευκαιρία να συμ-

μετάσχουν όλες οι Δημοτικές Παρατάξεις.  

Είναι μία μεγάλη απόφαση που θα κριθεί στο μέλλον

πόσο καλή ή κακή θα αποβεί

για την περιοχή.

Με το θέμα του κτήματος

Καμπά, έχουμε ασχοληθεί

πολλές φορές και έχει χυθεί

πολύ μελάνι, από το 2007,

όταν εμφανίστηκε η εταιρεία

Reds στο Δήμο Παλλήνης

και παρουσίασε τη μελέτη

ανάπτυξης μαμούθ, για την

περιοχή. Σύλλογοι και μει-

οψηφίες του Συμβουλίου

είχαν αντιδράσει έντονα.

Εγιναν πολλές συνεδριάσεις,

πολλές συναντήσεις, μεγά-

λες αντιδράσεις και αντιστά-

σεις από φορείς της

περιοχής και από το Δήμο

Παλλήνης.

Συγκεκριμένα το Νοέμβριο

του 2007, μετά από πολύωρη συζήτηση και εκφρα-

σμένες απόψεις από φορείς και πολίτες, είχε παρθεί

ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που

απέρριπτε το έργο μαμούθ στην περιοχή καθώς και

τη ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων) για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση

του ΠΟΑΠΔ (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Πα-

ραγωγικών Δραστηριοτήτων). 

Ερχεται όμως το 2009 νέα απόφαση που είναι υπέρ

της επένδυσης, με αντιδράσεις από φορείς και πολί-

τες που βρέθηκαν έξω από το δημαρχείο, γιατί συνε-

δρίασαν “κεκλεισμένων των θυρών”.

Ο χρόνος όμως είναι σβηστήρι... οι αντιδράσεις, μει-

ώνονται,  επέρχεται κόπωση, άλλοι πείθονται και

φτάνουμε σήμερα, όπου η παρούσα Δημοτική Αρχή

συμφωνεί και προχωρεί.

Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Παλλήνης, έχει πληρώσει 5

εκατομμύρια πρόστιμο, στην εταιρεία για ...καθυστε-

ρήσεις. Σήμερα ο παρώην δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, τα

...παίρνει πίσω με ανταποδοτικά που συμφώνησε με

την εταιρεία, ύψους 6 εκατομμ. €

Τι λέει ο Δήμος σήμερα

Ο Δήμος Παλλήνης σημειώνει σε δελτίο του, ότι

αφού εξασφάλισε την αποδοχή όλων των παρατηρή-

σεών του  επί της Πολεοδομικής Μελέτης από τα αρ-

μόδια Υπουργεία, προχώρησε τις διαδικασίες για να

διασφαλίσει όσα από τα συμφωνηθέντα με την Εται-

ρεία δεν περιλαμβάνονται στην Πολεοδομική Με-

λέτη. Έτσι, για πρώτη φορά κατοχυρώνονται από το

Δήμο  οφέλη με δεσμευτικό τρόπο, όπως:

Για πρώτη φορά στην εικοσάχρονη εξέλιξη 
του θέματος του Κτήματος Καμπά, 

ο Δήμος Παλλήνης
κατοχυρώνει οφέλη  για την πόλη και τον δημότη

― Βέλτιστη χωροθέτηση των κοινοχρήστων χώρων

σε γειτνίαση με τους παρακείμενους οικισμούς.

― Ενοποίηση των κοινοχρήστων χώρων με τους χώ-

ρους εκπαίδευσης μέσω της υποβάθμισης του αρτη-

ριακού χαρακτήρα της  οδ. Λεονταρίου και της

πεζοδρόμησης τμημάτων της.

― Φύτευση υψίκορμων δέντρων μεταξύ της επένδυ-

σης και της γύρω περιοχής για την αντιμετώπιση της

όχλησης,  αποφυγή ρύπανσης (αισθητικής και περι-

βαλλοντικής).

― Κατασκευή ηχητικού φράγματος μεταξύ της Αττι-

κής Οδού και των γύρω οικισμών Εργατικών Κατοι-

κιών και των σχολικών συγκροτημάτων.

― Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών με ευθύνη του

Δήμου για την ελαχιστοποίηση της όχλησης από την

κυκλοφορία των οχημάτων, το κόστος των οποίων θα

βαρύνει την Εταιρεία.

― Κατασκευή έργων αναπλάσεων

και περιβαλλοντικής αναβάθμισης

ύψους (6.000.000,00) €, έξι εκατομ-

μυρίων, με δαπάνη της Εταιρείας, με

έμφαση στις γειτονικές περιοχές

του Κτήματος Καμπά.

Κατασκευή έργων πρασίνου και

άθλησης στους κοινόχρηστους  χώ-

ρους 160 στρεμμάτων που περιέρ-

χονται στο Δήμο Παλλήνης, με

δαπάνη της εταιρείας, σύμφωνα  με

μελέτη που θα συντάξει ο Δήμος.

Άμεση μεταβίβαση με συμβόλαιο

της Βίλλας Καμπά, πλήρως ανακαι-

νισμένης, κατά ψιλή κυριότητα στον

Δήμο και κατά πλήρη κυριότητα με

την παρέλευση 15 ετών.

― Ανακατασκευή του παλιού Εργο-

στασίου και του παλιού Σιδηροδρο-

μικού Σταθμού και ανάδειξη της παλιάς

Σιδηροδρομικής Γραμμής.

― Αναβίωση 30 στρεμμάτων οικολογικών αμπελώ-

νων, που θα συνδεθούν με τις μουσειακές λειτουρ-

γίες του παλιού Εργοστασίου Καμπά.

― Εξασφάλιση της πρόσληψης προσωπικού κατά

προτεραιότητα από κατοίκους του Δήμου Παλλήνης.

― Εξασφάλιση ευκαιριών επιχειρηματικής δραστη-

ριότητας εντός της επένδυσης, με ευνοϊκότερους

όρους για επαγγελματίες του Δήμου Παλλήνης.

Αννα Μπουζιάνη

To Kτήμα Καμπά, μεγάλο Εμπορικό Κέντρο,

από την Κάντζα Εμπορική - Reds 
Σε συμφωνία με τη Δημοτική Αρχή Παλλήνης
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Οι Δελφοί
Από τα αρχαϊκά έως τα υστερο-Ρωμαϊκά χρόνια όλοι

οι Έλληνες πολιτικοί, στρατιωτικοί και φιλόσοφοι και

αρκετοί ξένοι (Ρωμαίοι, Ετρούσκοι, Λυδοί, Θράκες,

Φρύγες κτλ) περνούσαν από τους Δελφούς για να λά-

βουν χρησμούς!!! 

Ο Ηρόδοτος περιγράφει πως το 630 π.X. ο Βάττος ο

Θηραίος έπρεπε να λάβει χρησμό για να κτίσει την

περίφημη αποικία του στη Λιβύη, την Κυρήνη. 

Το 510 π.Χ. οι Δελφικοί έπαιξαν μεγάλο λόγο ρόλο

στην ανατροπή της δικτατορίας του Ιππία, στην

Αθήνα. Και οι άλλοι ιδρυτές αποικιών έπρεπε να λά-

βουν χρησμούς για την ίδρυση των πόλεών τους. Ο

Σπαρτιάτης πρίγκηπας Δωριέας, δύο φορές δέχθηκε

διφορούμενους και απατηλούς χρησμούς να ιδρύσει

αποικία στην Λιβύη και κατόπιν στην Σικελία. 

Ο Δωριεύς και οι άνδρες του βρέθηκαν νεκροί το 510

π.Χ. Κατά την επέλαση του Ξέρξη το 480 π.Χ. ο ρόλος

των Δελφών ήταν αντιφατικός. Από την μία έπεισαν

τους Αργείους και τους Κρήτες να  μην πολεμήσουν

τους Πέρσες και να μείνουν ουδέτεροι. Από την άλλη,

όταν τμήμα των Περσών πήγε να καταλάβει τους

Δελφούς, έλαβαν χώρα διάφορα φαινόμενα. Στον

ναό της Αθήνας Προναίας έπεσαν κεραυνοί και τερά-

στιοι βράχοι κατά των Περσών. Τέλος δύο γιγάντιοι

οπλίτες (ίσως υπεράνθρωπα όντα), ο Φύλακος και ο

Αυτόνοος, επιτέθηκαν κατά των Περσών και τους

εξολόθρευσαν!!! Επίσης ένας παλαιός διφορούμενος

χρησμός ώθησε τον Θεμιστοκλή το 483 π.Χ. να δημι-

ουργήσει τον Αθηναϊκό στόλο που έσωσε την Ελ-

λάδα στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ.!!! 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης περιγράφει πώς το 355 π.Χ.

τα αδέλφια Φιλόμηλος, Ονόμαρχος και Φαύλος και οι

άνδρες τους κατέλαβαν τους Δελφούς, έσφαξαν

τους ιερείς και με τους θησαυρούς που λήστεψαν

πήραν μισθοφόρους. Η υπερδύναμη της εποχής, η

Θήβα, έχασε τον ανθό του στρατού της στην δεκά-

χρονη εκστρατεία κατά των μισθοφόρων. Τελικά το

346 π.Χ. οι Μακεδόνες του Φίλιππου του Μακεδόνα

κατανίκησαν τους μισθοφόρους, ερήμωσαν όλες τις

πόλεις της Φωκίδας και έκαναν γενοκτονία. Ο Παυ-

σανίας περιγράφει πώς το 279 π.Χ. οι ορδές των Γα-

λατών υπό τους Βρέννο και Ακιχώριο κατέλαβαν την

Μακεδονία και την Θεσσαλία. Οι Γαλάτες αποκρού-

σθηκαν στις Θερμοπύλες από τους Έλληνες, αλλά

από άλλα μονοπάτια έφθασαν στους Δελφούς. Φαι-

νόμενα έλαβαν χώρα, χιονοθύελλες ενέσκηψαν και

σαν από μαγεία οι Γαλάτες άρχισαν να μην αναγνω-

ρίζει ο ένας τον άλλον, να σφάζονται μεταξύ τους ή

να αυτοκτονούν!! Ο Βρέννος βρέθηκε νεκρός. Τμήμα

των Γαλατών επέστρεψε στην Γαλατία με τους θη-

σαυρούς των Δελφών και τους έθαψαν κάτω από την

κοίτη του ποταμού της Τολόζας (σημερινή Toulouse). 

Το 106 π.Χ. ο Ρωμαίος ανθύπατος Servius Caepio κα-

τέλαβε την Τολόζα και οι άνδρες του κάτω από την

κοίτη του ποταμού βρήκαν τον θησαυρό των Δελφών

που είχαν κρύψει εκεί οι Γαλάτες εκατόν εβδομήντα

χρόνια πριν. Ο Servius Caepio υπεξαίρεσε μεγάλο

μέρος του θησαυρού και προσποιήθηκε πως τον λή-

στεψαν καθ’ οδόν πειρατές!!! Λίγο αργότερα οι Ρω-

μαίοι συγκλητικοί εξόρισαν ως ιερόσυλους τον

Servius Caepio και τους φίλους του. Το 87 π.Χ. οι

Θράκες σύμμαχοι του Πόντιου αυτοκράτορα Μιθρι-

δάτη λεηλάτησαν τους Δελφούς. Το 86 π.Χ. ο Ρω-

μαίος ανθύπατος Sulla, για να χρηματοδοτήσει τον

πόλεμό του κατά του Μιθριδάτη, αλλά και τους Ρω-

μαίους πραξικοπηματίες του Gaius Marius, Carbo και

Cinna που κατέλαβαν την Ιταλία, ανάγκασε τους ιε-

ρείς των Δελφών να του παραδώσουν τον χρυσό. Στα

αυτοκρατορικά χρόνια, ο αυτοκράτορας Nero, στην

περιοδεία του το 67 μ.Χ,. στην Ελλάδα λήστεψε πολλά

αγάλματα και έκαψε ζωντανή την Πυθία όταν τον απο-

κάλεσε μητροκτόνο (Ο Nero εκτέλεσε την μητέρα του

την Agrippina την νεότερη)!! Αργότερα, το 325 μ.Χ. ο

αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας, επίσης έκλεψε

κάποια αγάλματα για να στολίσει την καινούργια πρω-

τεύουσά του, την Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτο-

ρας Θεοδόσιος ο Μέγας κατάργησε την λατρεία του

Απόλλωνα και τους χρησμούς το 381 μ.Χ. 

Κατά τον Πλάτωνα, στην “Απολογία του Σωκράτους”,

η Πυθία ομολόγησε στον φιλόσοφο Σωκράτη ότι είναι

ο πιο σοφός.  Άλλοι διάσημοι Έλληνες επισκέπτες

του ιερού: ο Λυκούργος - ο Σπαρτιάτης νομοθέτης, ο

Αθηναίος νομοθέτης Σόλων, ο Αθηναίος στρατηγός

Θεμιστοκλής, αντιπρόσωποι του ηγεμόνα Φίλιππου

Β΄ του Μακεδόνα, του Βάττου, ο ευεργέτης Ηρώδης

Αττικός και ο γιατρός και αντιπρόσωπος του Ρωμαίου

αυτοκράτορα Ιουλιανού (του παραβάτη) ο Ορειβάσιος

από την Πέργαμο. Ο Περγαμηνός ηγεμόνας Ευμένης

ΙΙ κατά την επίσκεψή του στο ιερό παραλίγο να δολο-

φονηθεί από τους μπράβους του Μακεδόνα ηγεμόνα

Περσέα. O βιογράφος και λόγιος Πλούταρχος, ιερέας

του ιερού, στο βιβλίο του το “Δελφικό Έψιλον” μας

δίνει πολύτιμα στοιχεία για το ιερό!!! 

Διάσημοι ξένοι επισκέπτες: Λίγο πριν την επανά-

στασή του κατά του βασιλέα Tarquinus Superbus το

509 π.Χ. ο Junius Brutus, ο ιδρυτής της Ρεπούμπλι-

κας, ζήτησε χρησμό. Ο χρησμός δήλωσε πως ο Junius

Brutus έπρεπε να φιλήσει την μητέρα του και αυτός

φίλησε το Ιταλικό έδαφος. Ο Ρωμαίος ανθύπατος

Aemilius Paulus, πριν νικήσει τον Μακεδόνα ηγεμόνα

Περσέα, στην Πύδνα το 168 π.Χ. θυσίασε στο ναό του

Απόλλωνα. Ο Ρωμαίος φιλόσοφος Cicero ζήτησε την

συμβουλή της Πυθίας για το πώς θα αποκτήσει φήμη.

Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Hadrian (117-138 μ.Χ.) επι-

σκέφθηκε δύο φορές τον χώρο και έκανε ευεργεσίες,

όπως έκανε σε τόσες Ελληνικές πόλεις. Ο Ρωμαίος

αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας (379-395 μ.Χ.)

έκτισε την αγορά. Ο Ηρόδοτος αναφέρει πως αντι-

πρόσωποι του Λυδού βασιλέα Κροίσου, λίγο πριν πο-

λεμήσει τον Πέρση ηγεμόνα Κύρο το 546 π.Χ., πήραν

διφορούμενο και απατηλό χρησμό. Ο Ηρόδοτος επί-

σης αναφέρει «Φρύγας σοφός Αίσωπος αρχές του
έκτου αιώνα πχ επισκέφθηκε το ιερό και δολοφονή-
θηκε». Ο Βυθινός ηγεμόνας Προυσίας Β΄ έκτισε ένα

λαμπρό μνημείο ακριβώς δίπλα από το ναό του Απόλ-

λωνα. 

Στο σύγχρονο χωριό των Δελφών, γεγονός σχεδόν

άγνωστο στο ευρύ κοινό, κάτω από το αρχοντικό του

Άγγελου Σικελιανού υπάρχουν τάφοι σκαλισμένοι

στους βράχους που θυμίζουν ταφικά μνημεία της Λυ-

κίας και της Καππαδοκίας!!! 

Πιο γνωστά μνημεία των Δελφών είναι το θέατρο του

τέταρτου αιώνα  π.Χ., ο (Θόλος) ναός της Αθηνάς

Προναίας του 380-360 π.Χ. που έκτισε ο Θεόδωρος ο

Σαμιώτης, το θησαυροφυλάκιο των Αθηνών που κτί-

στηκε για να τιμήσει την μάχη του Μαραθώνα το 490

π.Χ., η στοά των Αθηναίων του 487-470 π.Χ., το Στά-

διο του δεύτερου αιώνα μ.Χ. που έκτισε ο Ηρώδης Ατ-

τικός, η Αγορά του Θεοδόσιου του Μέγα, το Μνημείο

του Προυσία Β του δεύτερου αιώνα π.Χ., ο ομφαλός

της γης, η Κασταλία πηγή, ο ναός του Απόλλωνα του

έβδομου αιώνα π.Χ. και το γυμνάσιο του τέταρτου

αιώνα π.Χ. 

Το μουσείο φιλοξενεί τον θησαυρό των Σιφνίων, τους

κούρους του Κλεόβη και του Βίτωνα, τον Ηνίοχο, τον

Αντίνοο και πολλά άλλα μνημεία. Χιλιάδες τουρίστες

συρρέουν καθημερινά για να επισκεφθούν ένα μέρος

με μυστήριο, που σημάδεψε την πολιτική και πνευμα-

τική ζωή των Ελλήνων και ισχυρών ξένων για πάνω

από ένδεκα αιώνες!!!  

William Goulielmos Ιστορικός - συγγραφέας

"ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”

Σύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμισης

του Φυσικού Περιβάλλοντος & Οικιστικού

Χαρακτήρα των 3Β

Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης

& Κοινωνικής Στήριξης

Σε συνέχεια δημοσίευσης του Συλλόγου «ΑΡΧΕΔΗ-

ΜΟΣ» 28/11/2018 αναφορικά με τις Δημοτικές Ομά-

δες Πρόληψης & Κοινωνικής Στήριξης, όπου θα

υπάρχει συνεργασία Αστυνομίας – Δήμου - Πολιτών

για λόγους ασφαλείας (σε αντιστοιχία με τον τρόπο

λειτουργίας των Εθελοντικών Ομάδων Δασοπροστα-

σίας) ενημερώνουμε ότι:

Το Δ.Σ. όλο αυτό το διάστημα είχε επαφές με στε-

λέχη της ΕΛ.ΑΣ. και μπορούμε να πούμε ότι βρισκό-

μαστε σε καλό δρόμο διότι η ΕΛ.ΑΣ. επεξεργάζεται

ήδη την πρόταση του «ΑΡΧΕΔΗΜΟΥ». Ωστόσο μας

ενημέρωσαν ότι πρέπει  να εφαρμοστεί σε όλη την

ελληνική επικράτεια, καθώς δεν είναι δυνατή η

εφαρμογή αυτού του θεσμού μόνο στο Δήμο Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης. Ο θεσμός όπως έχουμε ξα-

ναπεί εφαρμόζεται με επιτυχία στην Κύπρο.

Επομένως είναι πλέον θέμα της Πολιτείας. Το Δ.Σ.

ξεκίνησε ήδη επαφές και με το αρμόδιο Υπουργείο.

Βάρη 29/03/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πληροφορίες: syllogos.archedemus@gmail.com
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Η επιστήμη που μελετά τα χημικά στοιχεία λέγεται «Χη-

μεία» και τα έχει ταξινομήσει σε έναν πίνακα,  τον «Πε-

ριοδικό Πίνακα χημικών στοιχείων», σε μια οργανωμένη

διάταξη  βασισμένη στον Ατομικό Αριθμό τους (Ζ), στην

ηλεκτρονική δομή τους και στις χημικές τους ιδιότητες!! 

Ένα χημικό στοιχείο, που βρίσκεται σε μεγάλη αφθονία

στη φύση μετά το Οξυγόνο, είναι το Πυρίτιο, το οποίο

έχει τοποθετηθεί στην 14η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα·

άρα έχει Ατομικό Αριθμό (Ζ)=14, ανήκει στην ομάδα του

άνθρακα (C),  επομένως έχει παραπλήσιες ιδιότητες με

τον άνθρακα και είναι αμέταλλο!!  

Το Πυρίτιο δεν βρίσκεται  ελεύθερο στη φύση, όπως ο άν-

θρακας,  αλλά με τη μορφή χημικών ενώσεων και συμβο-

λίζεται με τα λατινικά γράμματα «Si» που προέρχονται

από την λέξη «Silicon»,δηλαδή Σιλικόνη και η κυριότερη

ένωσή του είναι το διοξείδιο του Πυριτίου το οποίο υπάρ-

χει στη φύση με τις εξής μορφές:

α) σαν χαλαζίας σε δύο μορφές, στην κρυσταλλική, που

είναι ο αμέθυστος, λευκός ή ιώδης, ή στην άμορφη, που

είναι ο όνυχας, ο οπάλιος, ο αχάτης κ.α.

β) σαν πυριτική άμμο, που είναι η άμμος της θάλασσας

και με την μορφή αυτή βρίσκεται στη μεγαλύτερη ποσό-

τητά του και

γ) σαν πυριτικά άλατα, σε μερικά όστρακα, αλλά και

στους ημιπολύτιμους λίθους όπως στο τοπάζι και στο ζιρ-

κόνιο!!

Η σιλικόνη  περιέχει πυρίτιο μαζί με άνθρακα, υδρο-

γόνο, οξυγόνο  και μερικές φορές και άλλα στοιχεία, ενώ

υπάρχουν κοινές μορφές που περιλαμβάνουν λάδια σιλι-

κόνης, γράσα σιλικόνης, μαστίχα σιλικόνης, ρητίνες σιλι-

κόνης και στεγανοποιητικό σιλικόνης!! 

Υπάρχει σιλικόνη σε μεγάλη ποικιλία μορφών και

χρήσεων και επειδή αντέχει στις θερμοκρασίες και έχει

μια μαστιχοειδή υφή, χρησιμοποιείται σε σφραγιστικά, σε

κόλλες, σε λιπαντικά, σε μαγειρικά σκεύη, σε μονώσεις

και σε ιατρικές εφαρμογές, επειδή σαν γήινο συστατικό

το δέχεται ο ανθρώπινος οργανισμός,  ο οποίος είναι πλα-

σμένος  από γήινα συστατικά!!!

Η ανακάλυψη  της ιδιότητας του Πυριτίου, σαν ημια-

γωγό στοιχείο, οδήγησε στην κατασκευή των τρανζίστορ,

και στη συνέχεια στη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση

των Η\Υ της κινητής τηλεφωνίας, της κατασκευής των

τσιπ κ.α.

Το μείγμα Πυριτικών αλάτων, νατρίου, καλίου και

ασβεστίου, παρουσιάζει μια μορφή σκληρή, στερεά και

άμορφη, που είναι εύθραυστη και η οποία δεν είναι άλλη

από το γνωστό σε όλους μας γυαλί!!!

Το γυαλί είναι κακός αγωγός της θερμότητας, αλλά

όταν θερμανθεί σε υψηλή θερμοκρασία, παίρνει ρευστή

μορφή, οπότε μπορεί να μπει σε καλούπια ή να πάρουμε

λίγη ποσότητα με το άκρο  ενός  λεπτού σωλήνα και φυ-

σώντας από το άλλο του άκρο, να δώσουμε κάποιο σχήμα

της αρεσκείας μας, όπως  να κατασκευάσουμε φιάλη, αν-

θοδοχείο, ποτήρι, πιάτο, διακοσμητικό κ.α. και χρησιμο-

ποιείται στην υαλουργία!!

Κοντά σε ηφαιστειακούς χώρους  συναντάμε υαλώδη

πετρώματα όπως είναι ο οψιανός και ο περλίτης ( Μήλος

και Νίσυρος), τα οποία σχηματίστηκαν από το μάγμα της

ηφαιστειακής λάβας όταν ήρθε σε επαφή με τον ατμο-

σφαιρικό αέρα και κρύωσε!! 

Ένα μεγάλο κομμάτι στο βυθό του Ατλαντικού Ωκεα-

νού, είναι σκεπασμένο με υαλώδες πέτρωμα, κάτι που

είναι αφύσικο για βυθό, αλλά πολύ φυσικό για μια τερά-

στια ποσότητα λάβας, που για κάποιο άγνωστο λόγο

βγήκε από τα σπλάχνα της γης και αφού ψύχθηκε από τα

κρύα νερά του ωκεανού πήρε τη μορφή του υαλώδους πε-

τρώματος, και αυτό το φαινόμενο μπορεί να ήταν μια

ηφαιστειακή υποθαλάσσια έκρηξη τεράστιας ισχύος ή

όπως υποστηρίζουν οι γεωλόγοι, ότι ήταν ένας μεγάλος

γήινος  όγκος, όπως ένα νησί, το οποίο,  καταποντίστηκε

σε ένα άνοιγμα του φλοιού της Γης, μέσα στο βυθό του

ωκεανού,  με αποτέλεσμα ποσότητα λάβας που βρίσκεται

στο μανδύα της Γης να ανέβηκε και να ξεχύθηκε στο βυθό

του Ατλαντικού και ίσως αυτό το νησί να ήταν η χαμένη

Ατλαντίδα, όπως ακριβώς το αναφέρει και ο Πλάτωνας!!

Το κοινό γυαλί παρασκευάζεται με την μείξη πυριτι-

κής άμμου, σόδας και ασβεστόλιθου σε αναλογία 2:1:1,

όπου το μείγμα μπαίνει σε μεγάλα καμίνια και θερμαίνεται

σε υψηλή θερμοκρασία  μέχρι να πάρει ρευστή μορφή για

να επεξεργαστεί κατάλληλα!

Έχουμε πολλά είδη γυαλών, όπως είναι της Βοημίας,

που παράγεται από μείγμα πυριτίου και καλίου, το κρύ-

σταλλο ή γυαλί μολύβδου, το θερμοανθεκτικό γυαλί, δη-

λαδή το γνωστό pyrex, το γυαλί τύπου χαλαζία ή quartz,

το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή ρολογιών και

διαφόρων οργάνων!!

Μία  από τις ενώσεις του Πυριτίου είναι ένα άμορφο

φυσικό υλικό που ονομάζεται «άργιλος» και τον χρησιμο-

ποίησαν οι άνθρωποι από τα πανάρχαια χρόνια, κατα-

σκευάζοντας  διάφορα κεραμικά σκεύη!!!

Όταν κατασκευάσουμε γυαλί, πολύ μεγάλης καθαρό-

τητας, μπορούμε να του δώσουμε κυλινδρική μορφή σε

τόσο μικρό όμως μέγεθος σαν την ανθρώπινη  τρίχα και

αυτές τις ίνες τις  ονομάσαμε «οπτικές ίνες»!!!

Οι οπτικές ίνες αποτελούν μεγάλο επιστημονικό επί-

τευγμα, γιατί τις χρησιμοποιούμε στην ηλεκτρομαγνητική

ακτινοβολία, στις τηλεπικοινωνίες και σε πολλά επιστη-

μονικά όργανα όπως τα ιατρικά ενδοσκόπια!!

Δια μέσου των οπτικών ινών μεταδίδονται ψηφιακά

δεδομένα υπό μορφή φωτός και ένα καλώδιο οπτικών

ινών περιέχει μέσα του δεκάδες ή εκατοντάδες οπτικές

ίνες, σε διάμετρο μικρότερη  από της τρίχας, ενώ η ταχύ-

τητα μετάδοσης των δεδομένων ισούται με την ταχύτητα

του φωτός, που είναι κατά προσέγγιση 300.000.-χλμ. το

δευτερόλεπτο!!

Στο ένα άκρο κάθε οπτικής ίνας υπάρχει ένας πομπός

και στο άλλο ένας δέκτης, οπότε ο πομπός μετατρέπει τα

ψηφιακά δεδομένα ενός υπολογιστή σε ψηφιακά κύματα

φωτός, ενώ ο δέκτης αποκωδικοποιεί τα ψηφιακά κύματα

φωτός σε ψηφιακά δεδομένα!!

Γύρω από την οπτική ίνα υπάρχει ειδικό λεπτό περί-

βλημα, το οποίο προστατεύει την ίνα και το εσωτερικό πε-

ριεχόμενό της που λέγεται πυρήνας, ενώ πετυχαίνει να

κρατάει τα κύματα φωτός με ολικές ανακλάσεις, ώστε να

μπορούν να συνεχίσουν την ροή τους μέχρι να φτάσουν

στον προορισμό τους!!

Υπάρχουν οπτικές ίνες απλού και πολλαπλού τύπου

και έχει αναγνωριστεί ότι τα πλεονεκτήματά τους είναι

πολύ περισσότερα από εκείνα που μας παρείχαν τα παλιά

καλώδια με σύρμα από χαλκό στο εσωτερικό τους!!

Τα υλικά που οδηγούν τους ανθρώπους σε πρόοδο

και  ευημερία τα παρέχει μόνο η τροφοδότρα μάνα Γη, γι’

αυτό πρέπει να την σεβόμαστε, να την προσέχουμε και

να την φροντίζουμε και όχι μεθοδικά και ασύστολα να την

βιάζουμε, να την καταστρέφουμε και να την μολύνουμε,

αδιαφορώντας για το μέλλον της, αλλά και για το μέλλον

ολόκληρης  της χλωρίδας και της πανίδας που ζει επάνω

της και μέσω αυτών επιβιώνει και το ανθρώπινο γένος !!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

“ Παρελάσεις”
Γιορτάστηκε η Εθνική μας Επέτειος, πανελλαδικά, με

ζωντανά τα χρώματα, αλλά και τις διαμαρτυρίες πο-

λιτών για τη συμφωνία των Πρεσπών. Αλλού κόσμια,

αλλού “χουλιγκάνικα”.

Είδαμε επίσης, μέσα από τα γυάλινα παράθυρα, να

παρελαύνουν λογιών - λογιών - ιδιαίτερα - μαθητιώ-

σας νεολαίας, άλλων χρωμάτων και άλλων θρησκευ-

μάτων. Και αν ενστερνίζονται το περιεχόμενο της

διπλής γιορτής, καλώς έχει. Αν όχι, τι νόημα έχει να

είναι, η παραστάτιδα σχολείου στην παρέλαση, με

μαντίλα και κουκουλωμένη από παντού; Ούτε το θρή-

σκευμα τιμά, ούτε την εθνική γιορτή.

Το έχουμε γράψει πολλές φορές, η παρουσία στην

εθνική επέτειο δεν είναι  έπαθλο, ο/η σημαιοφόρος

δεν επιβραβεύεται με το σύμβολο της χώρας για την

καλλιμάθειά του/της. Υπάρχουν άλλοι τρόποι γι’ αυτό.

Οφείλω να συγχαρώ το δήμαρχο Σαρωνικού

Γιώργο Σωφρόνη, που έδωσε σε όλες τις ενότη-

τες του Δήμου, το νόημα και το χρώμα της επετείου,

με τις εκδηλώσεις που έγιναν σε όλες.

Δεν μπορώ να πω το ίδιο για το δήμο 3Β. “Νέκρα του

τάφου σιωπή” και η Βούλα και η Βάρη και η Βάρκιζα.

Το χρώμα της επετείου και στις δύο πόλεις έδιναν οι

μικροπωλητές που πουλούσαν σημαίες... 

Οι εκδηλώσεις και η παρέλαση των 3Β, φέτος έγινε

στη Βουλιαγμένη, με απόφαση του δημοτικού συμ-

βουλίου και κάθε επέτειος μετακινείται από πόλη σε

πόλη. Όμως η γιορτή, έχει πλην του εθνικού και θρη-

σκευτικού περιεχομένου, έχει και κοινωνικό χαρα-

κτήρα. Συναντήσεις, ευχές, γνωριμίες, που συνήθως

είναι γόνιμες στις μικρές πόλεις.

Έρχεται η λογοκρισία στο διαδίκτυο!

O περιορισμός της ελευθερίας του ατόμου, παγκό-

σμια, είναι πλέον ορατός εκ του μακρόθεν. Βλέπεις,

το διαδίκτυο άνοιξε - διάπλατα - πόρτες σε κάθε πο-

λίτη, να εκφραστεί, να μιλήσει, να ανταλλάξει από-

ψεις. Αυτό όμως δεν αρέσει, ιδιαίτερα σ’ αυτούς που

κρίνονται. 

Έτσι λίγο - λίγο περιορίζονται οι ελευθερίες. Ήδη η

Ευρωβουλή (27.3.19) ψήφισε κανονισμό για τα “πνευ-

ματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο” (το κερασάκι, το

δήθεν), γιατί η ουσία είναι η λογοκρισία. 

Αυτό θυμηθείτε το στις ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΕΣ!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Πυρίτιο, γυαλί και οπτικές ίνες!
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

MAΡΙΑ ΣΙΝΑ
«Απαντώντας, στο πλαίσιο της πολιτικής που επιλέγουν ορισμέ-

νοι, για να παραπλανήσουν τους συντοπίτες μας, να αλιεύσουν

ψήφους, μέσα από τα θολά νερά της παραπληροφόρησης, 

ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΩ: προχωράμε ακάθεκτοι

Συσπειρωνόμαστε 

για την περιφροούρηση και ανάπτυξη

της φυσικής ομορφιάς του Δήμου μας

με όλους εσάς δίπλα μας».

“Δίπλα σας”
Μαρία Σίνα  

Υποψήφια Δήμαρχος Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Δήμαρχε, απαντήσεις και 

όχι δημόσιες σχέσεις

Την ψήφο μας ζητά ο ο δήμαρχος των 3Β (Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης) Γρηγόρης Κωνσταντέλλος για να

συνεχίσει το έργο του.

Και πρόσφατα στο πολυτελές ξενοδοχείο Divani Apollon

Palace, έκανε και τον απολογισμό της 5ετούς θητείας

του.

Πολλά έγιναν, αλλά και πολλά δεν έγιναν. Και για τα τε-

λευταία δεν ακούσαμε τίποτα. Ερωτηματικά υπάρχουν

ακόμα στους δημότες που ζητούν απαντήσεις. Πολλά

λοιπόν δήμαρχε είναι αυτά για τα οποία δεν μας απάν-

τησες. Και είναι θέματα καυτά για όλους εμάς που ζούμε

στην περιοχή. Καλές είναι και οι ασφαλτοστρώσεις δεν

λέω, αλλά, θα πρέπει να μας πεις τι θα κάνεις:

l Με την βρόμα και δυσωδία, που κινδυνεύουμε από αρ-

ρώστιες.

l Με την λίμνη Βουλιαγμένης. Θα βάλεις χαμηλές τιμές

για τους ηλικιωμένους, ΑμεΑ, δημότες και μονογονικές

οικογένειες ή θα αφήσεις το πανάκριβο εισιτήριο για να

μπαίνουν μόνο οι πλούσιοι; Θα μάθουμε ποτέ ποιοι είναι

οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της. Ναι, ξέρω η λίμνη ανήκει

στην Εκκλησία, αλλά κι εσύ σίγουρα γνωρίζεις, όπως

πρέπει να γνωρίζουμε και όλοι οι δημότες των 3Β.

l Σχετικά με την εκκλησιαστική περιουσία στην περιοχή

-που δεν είναι και λίγη. Δημοσιεύματα θέλουν τους επι-

χειρηματίες της περιοχής, να κάνουν νέα deal με την Εκ-

κλησία. Μέχρι και το βουνό πάνω από την λίμνη θα

πουλήσει η Εκκλησία, για να χτίσουν. Θα αφήσεις να

γίνει απέραντο τσιμέντο ένα από τα πιο όμορφα κομμά-

τια της περιοχής; Θα επιτρέψεις αυτό το έγκλημα και

δεν θα βγεις μπροστά να το σταματήσεις;

l Για το περιβαλλοντικό έγκλημα στον Αστέρα της

Βουλιαγμένης. Θα συνεχίσουν οι μπουλντόζες να γκρε-

μίζουν ό,τι βρουν μπροστά τους στον Αστέρα; Ισοπέδω-

σαν το πράσινο, δέντρα και γκρέμισαν το Αφροδίτη.

Ασύδοτα χτίζουν νέες ορόφους στις εγκαταστάσεις που

έχουν αφήσει όρθιες.

l Με την παραλία στο Καβούρι και τα αυθαίρετα των

μεγαλοεπιχειρηματιών. Θα απελευθερώσεις την παρα-

λία όλη για να κάνει ο κόσμος τα μπάνια του ή θα την

πάρουν δώρο οι κ.κ. Προκοπίου και Μαρτίνος που θέ-

λουν να κλείσει για να μην τους ενοχλεί ο λαός;

l Σχετικά με την πλαζ της Βούλας που οι εξαρτημένοι

την έχουν κάνει γκέτο τους, τι θα γίνει;

l Με την εκκλησιαστική περιουσία. Το ορφανοτροφείο,

άδειασε. Θα δοθεί αυτή η περιοχή των 85 στρεμμάτων

στους δημότες; Γιατί να μην γίνει ένας πολυχώρος ανα-

ψυχής για παιδιά, νέους και ηλικιωμένους; Με πάρκα και

άλλες εγκαταστάσεις.

l Για το Island που έχει φτάσει μέχρι την θάλασσα –

άλλο περιβαντολογικό έγκλημα- καμία κουβέντα.

Μέσα υπάρχουν για να τα σταματήσεις όλα αυτά τα εγ-

κλήματα, και το ξέρουμε όλοι. Αλίμονο αν ο κάθε επι-

χειρηματίας έκανε ό,τι ήθελε.

Δεκάδες δήμοι σε όλη την χώρα έχουν μπει μπροστά σε

δήθεν αναπτυξιακές επενδύσεις που αλλοτριώνουν το

περιβάλλον. Έχουν μπει μπροστά και με δικαστικούς

αγώνες δίνουν μάχες να μπει τέρμα στην αυθαιρεσία.

Γι’ αυτά και για άλλα πολλά, Γρηγόρη Κωσταντέλλο πρέ-

πει να δούμε αναλυτικά το πλάνο σου για τον πράσινο

δήμο, που ευαγγελίζεσαι.

Αλλά, αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ, πως όλοι σε

λάτρεψαν. Μέχρι και τον Πανά ευχαρίστησες στην εκ-

δήλωση σου γιατί ως επικεφαλής της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης ≤δεν επιδόθηκε σε στείρα αντιπολίτευση
αλλά κατανοώντας την αναγκαιότητα των έργων που
έπρεπε να γίνουν και έβαλε πλάτη». Ο Πανάς αρχηγός

της αντιπολίτευσης δεν θα κατέβει φέτος στις εκλογές.

Αυτά και άλλα πολλά είδα στην εκδήλωση σου. Είδα εκ-

δηλώσεις λατρείας προς το πρόσωπο σου από μεγαλο-

επιχειρηματίες όπως ο Γιώργος Προκοπίου, ο Θανάσης

Μαρτίνος και ο Πάρις Κασσιδόκωστας. Μόνο τα πόδια

δεν σου φιλούσαν όλοι αυτοί που σε λάτρεψαν ξαφνικά.

Σαν να είσαι μέρος του κατεστημένου, σαν να είσαι η

Φιλιππινέζα τους που τους κάνει όλα τα χατίρια. Γιατί οι

μεγαλοεπιχειρηματίες επενδύουν μόνο καταστάσεις

δήμαρχε και όχι σε πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι συνή-

θως το μέσον για να κάνουν την δουλειά τους. Και όλη

αυτή η ξαφνική επίθεση αγάπης τους, είναι ύποπτη στα

μάτια όλων μας.

Δήμαρχε, μού θυμίζεις τον Τσίπρα. Που όλοι τον πολε-

μούσαν στην αρχή και τώρα «πίνουν νερό στο όνομα

του» από την Μέρκελ μέχρι τον Τραμπ. Γιατί απλά είναι

η αγαπημένη τους Φιλιππινέζα και μέρος του συστήμα-

τος. Τέτοιος θέλεις να είσαι; Μέρος του συστήματος και

οι δημότες σκλάβοι στα μεγαλοσυμφέροντα;

Δήμαρχε, είναι γεγονός ότι είσαι γλυκός και καλός άν-

θρωπος. Αλλά στις σημερινές εποχές δεν περνάει αυτό

το στυλ. Αν έβλεπες λίγο πιο προσεκτικά τις φωτογρα-

φίες από την εκδήλωση σου θα έβλεπες πως όλοι αυτοί

σε κοίταζαν σαν τα κοράκια λίγο πριν ορμήξουν να φάνε

το πτώμα.

Αλέξιος Κοιμήσης
alexioskimisis.gr

* Ο Αλέξιος Κοιμήσης, σπούδασε στην Αγγλία Διοίκηση ξε-

νοδοχείων και τουριστικών επιχειρήσεων και εργάστηκε για

αρκετά χρόνια σε υψηλές διοικητικές θέσεις σε κορυφαίες

τουριστικές επιχειρήσεις. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας

του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), Διευθύνων

Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής στην ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ Ξενοδο-

χειακές Επιχειρήσεις, κ.ά.   

Aπό το Σύλλογο Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας

Ισότητας των Φύλων, ελάβαμε την παρακάτω επι-

στολή στην οποία επισημαίνουν τον «λάθος» προτει-

νόμενο ορισμό του βιασμού που βρίσκεται σε

διαβούλευση, λίγο πριν την ψήφισή του. Το δημοσι-

εύουμε:

• Ενώ η  παρούσα κυβέρνηση κατακύρωσε τη Σύμβαση της

Κωνσταντινούπολης και την έκανε νόμο του Κράτους με το

Νόμο 4531/2018,  στο αρ. 36 της οποίας γίνεται λόγος για

εκούσια συγκατάθεση των ατόμων σε οποιαδήποτε σε-

ξουαλική πράξη ή συμπεριφορά, η οποία θα πρέπει να είναι

προϊόν ελεύθερης βούλησης

• Ενώ έχει αυξηθεί η γνώση μας γύρω από τα ζητήματα της

έμφυλης βίας και  γνωρίζουμε καλά ότι τα θύματα βιασμού

δε βρίσκονται αναγκαστικά υπό τη χρήση βίας αλλά υπό

την απειλή της ή υπό συνθήκες  ψυχολογικού εκβιασμού

και χειρισμού ή υπό συνθήκες τρομοκράτησης ή υπό συν-

θήκες απώλειας συνείδησης λόγω χορήγησης από τους

δράστες χημικών ουσιών

• Ενώ η Διεθνής Αμνηστία έχει κάνει μια τεράστια καμπάνια

σχετικά με το σεξ χωρίς συναίνεση που συνιστά βιασμό

που έχει πανευρωπαϊκά μεγάλη κοινωνική απήχηση

• Ενώ έχει ψηφιστεί  νέος Νόμος για την Ουσιαστική Ισό-

τητα των Φύλων  και  η παρούσα κυβέρνηση δεσμεύεται ότι

καταπολεμά όλες τις μορφές έμφυλης βίας, τα θύματα της

οποίας στη χώρα μας είναι πολυάριθμα και με τραγική κα-

τάληξη

• Ενώ ο σκοτεινός αριθμός του εγκλήματος του βιασμού

είναι πολύ υψηλός, η ντροπή των θυμάτων μεγάλη, η δυ-

νατότητα απόδειξης χαμηλή κι  ενώ η πολιτεία έχει μερι-

μνήσει για την ύπαρξη δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα της

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, τηλεφωνική

γραμμή  SOS 15900)  στις οποίες μπορούν να απευθύνονται

τα θύματα βιασμού, παρατηρείται πως   η προσέλευση των

θυμάτων  είναι πολύ χαμηλή, πράγμα που αποδεικνύει την

ανάγκη για μεγαλύτερη ενθάρρυνση των θυμάτων μέσα

από μια διευρυμένη κοινωνική συνείδηση για μηδενική

ανοχή στην αποτρόπαιη έμφυλη βία

• Ενώ περιμένει κανείς μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και

ουσιαστική παρέμβαση σε σοβαρά κοινωνικά ζητήματα από

μια κυβέρνηση που αυτοαποκαλείται «αριστερή» διαπιστώ-

νουμε με μεγάλη μας έκπληξη και αγανάκτηση ότι ο νέος

ορισμός του βιασμού αγνοεί όλα τα παραπάνω και  στο

προτεινόμενο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

όχι μόνο δε διευρύνει τον ορισμό του βιασμού σύμφωνα με

το διάχυτο κοινωνικό αίτημα, αλλά τον περιορίζει σημαν-

τικά. Το νέο νομοσχέδιο βαθιά και παράλογα  πιο συντηρη-

τικό από το προηγούμενο, προϋποθέτει «την απειλή
σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραι-
ότητας» για να ορίσει το έγκλημα  του βιασμού.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

των Φύλων, προσυπογράφει την καμπάνια «Σεξ  χωρίς συ-
ναίνεση είναι βιασμός» και   ζητά την άμεση αλλαγή του

προτεινόμενου ορισμού του βιασμού στο υπό διαβούλευση

νομοσχέδιο καλώντας την Υφυπουργό Εσωτερικών κα Χρυ-

σοβελώνη και  τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων

κα Κούβελα να παρέμβουν αποφασιστικά προς αυτήν την

κατεύθυνση. Καλεί κυρίως τον Υπουργό Δικαιοσύνης κο

Καλογήρου και την κυβέρνηση να αναλάβουν άμεσα τις ευ-

θύνες τους!

Σύλλογος Υπαλλήλων της ΓΓ Ισότητας των Φύλων

«Σεξ  χωρίς συναίνεση είναι βιασμός»
ΟΧΙ στον προτεινόμενο  ντροπιαστικό  ορισμό του βιασμού
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Κύριε Δαβάκη, ως επικεφαλής της ελάσσονος αντι-

πολίτευσης ήσασταν ένας από αυτούς που ασκή-

σατε έντονη αντιπολίτευση, στη θητεία του Γρηγόρη

Κωνσταντέλλου. Πού εστιάζετε τη κριτική σας;

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος διοίκησε το δήμο με τη

λογική του Λουδοβίκου 14ου “l’ etat c’ est moi” που

για μας μεταφράζεται στο  «ο Δήμος είμαι εγώ».

Μια λογική τελείως αντίθετη από τη δική μου φιλοσοφία,

αλλά αντίθετη και με τις πραγματικότητες του δήμου

μας, του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Εμεινε μακριά από τις γειτονιές, τις δημοτικές ενό-

τητες Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης  και τα προβλή-

ματά τους.

Έκανε σημαντικά λάθη, τα οποία θα τα πληρώνουμε

για πολλά χρόνια, όπως η συναίνεσή του και η αδια-

φορία του στο να καταργηθούν τα Αστυνομικά Τμή-

ματα Βούλας και Βάρης.

Δείχνει μια υπερβολική φιλικότητα απέναντι στις με-

γάλες επενδύσεις που γίνονται (ή έρχονται). Επεν-

δύσεις που, αν γίνουν ανεξέλεγκτα και χωρίς όρους,

είναι απειλή για τον οικιστικό  χαρακτήρα του δήμου

μας  και το περιβάλλον. Όπως το καταστροφικό σχέ-

διο να κάνει εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμά-

των στον χώρο της Σχολής Ευελπίδων.

Έκανε μια αποτυχημένη διαχείριση στα οικονομικά

του Δήμου, χρησιμοποιώντας υπερβολικά και υπέρ-

μετρα τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων.

Κύριε Δαβάκη, θέσατε πολλά ζητήματα. Ας τα πάρουμε
ένα - ένα. Όταν μιλάτε για υπερβολικό αριθμό απευ-
θείας αναθέσεων, υπονοείτε ζητήματα διαφάνειας;

Εγώ ασκώ πολιτική κριτική και μόνο. Δεν υπονοώ τί-

ποτα. Μιλάω μόνο με στοιχεία. Η δική μου εκτίμηση,

είναι ότι ο Δήμος μας έκανε υπερβολικό αριθμό

απευθείας αναθέσεων. Πιθανά αυτό να ήταν εντός

της νομιμότητας. Όμως, ας δούμε την ουσία. Θεωρώ

ότι οι απευθείας αναθέσεις πρέπει να γίνονται μόνο

για έκτακτους λόγους, όπως λέει  ο νόμος και η λο-

γική. Οι διαγωνισμοί είναι απολύτως απαραίτητοι για

να διασφαλίσουμε όσο μπορούμε ότι οι προμήθειες

του Δήμου θα γίνονται με τη χαμηλότερη τιμή και με

το μέγιστο ανταγωνισμό. Έτσι, εξοικονομούμε χρή-

ματα για τους δημότες.

Στο κάτω κάτω της γραφής, πρέπει ο δήμαρχος να

εξηγήσει στους δημότες, που ενώ κατοικούν σε έναν

«πλούσιο Δήμο», γιατί  δεν έχουν επαρκή  φωτισμό

στους  δρόμους, κυκλοφορούν σε  δρόμους γεμάτους

λακκούβες, βλέπουν τους κάδους βρώμικους, τους

δημόσιους χώρους και πλατείες  εγκαταλελειμμένες,

κλειστές και σφραγισμένες παιδικές χαρές.

Και εδώ τίθεται το  θέμα σωστής διαχείρισης των χρη-

μάτων των δημοτών μας.

Μιλάτε, δηλαδή, για έναν δημαρχοκεντρικό δήμο
που έχει εγκαταλείψει τις γειτονιές και τις δημοτικές
ενότητες; Η διοίκηση Κωνσταντέλλου αντίθετα,
στην πρόσφατη εκδήλωσή του παρουσίασε πολλά
έργα στο δήμο;

Όλοι μας έχουμε έναν ασφαλή κριτή: το δημότη, με

κριτήριο αυτά που βλέπει έξω από την πόρτα του και

στη διαδρομή του στην πόλη.

Η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική πίσω από τη βι-

τρίνα του Γρήγορη Κωνσταντέλλου.

Εάν πάμε μια βόλτα στη Βάρη, αν γυρίσουμε γειτο-

νιές στη Βούλα, ακόμη και στο κέντρο της Βουλιαγ-

μένης, θα δούμε ένα βουνό από προβλήματα

καθημερινότητας. Προβλήματα όμως, που  επιβαρύ-

νουν καθοριστικά τη ποιότητα ζωής μας.

Στη Βάρη δεν ασφαλτοστρώθηκε ούτε ένα χιλιόμετρο

δρόμου, όταν η κατάσταση των δρόμων είναι τραγική.

Είχαμε κλειστό το βασικό δρόμο της Μηλαδέζας, την

Αθανασίου Διάκου, επί μακρόν και τελικά  δεν ολο-

κληρώθηκε.

Σε μια περίοδο έξαρσης της εγκληματικότητας παρα-

μένει σημαντικό τμήμα της Βάρης, χωρίς φωτισμό.

Στην καθαριότητα, τους  καλοκαιρινούς μήνες έχουμε

σε πολλές γειτονιές, όπως στη Βάρκιζα, τριτοκο-

σμική εικόνα.

Το μόνο μέλημα του Δημάρχου ήταν να επιβαρύνει

την περιοχή της  Βάρης και το Πανόραμα Βούλας  με

μια νέα χωματερή, στο χώρο της Ευελπίδων, έστω

και αν τώρα κάνει προσωρινά πίσω.

“Ίδια εικόνα και στη Βούλα”

Προβλήματα στην καθαριότητα, κλειστές παιδικές

χαρές, μια πλατεία που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει

ο κόσμος.

Και εδώ το μέλημά του ήταν και είναι μια αστική ανά-

πλαση στο  Ασκληπιείο, η οποία θα στερήσει ζωτικό

χώρο και λειτουργικότητα στο μόνο Νοσοκομείο της

Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ακόμα, πλέον και στην πλατεία  της Βουλιαγμένης,

τίποτα δεν μοιάζει στη παλιά καλή εποχή του Γρή-

γορη Κασιδόκωστα.

Ολόκληρος Δήμος λειτουργεί με ένα  πλυστικό

όχημα καθαρισμού για τους κάδους και με ελάχιστα

οχήματα του στόλου, λόγω ελλιπούς συντήρησης και

ανυπαρξίας ανταλλακτικών.

Οι βρώμικοι κάδοι είναι η εικόνα της πόλης μας, χει-

μώνα - καλοκαίρι.

Αλλά ειδικά το καλοκαίρι με τους χιλιάδες παραθερι-

στές, τουρίστες και διερχόμενους η κατάσταση στην

καθαριότητα σίγουρα δεν προσομοιάζει με το όραμα

της « Αθηναϊκής Ριβιέρας».

Δημόσια Ασφάλεια;;;...

Στην δημόσια ασφάλεια έχουμε, επίσης, τεράστιο

πρόβλημα σε όλες τις γειτονιές.

Ομοίως, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στους κοινόχρη-

στους  χώρους. Τα λέω, όχι  γιατί θέλω να ασκώ μα-

ξιμαλιστική κριτική. Έχω όμως την απαίτηση από έναν

«πλούσιο» Δήμο, με σημαντικά έσοδα, να είχε λύσει

τα βασικά προβλήματά του.

Είναι  σαφώς μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του

Δήμου μας, ένα πρόγραμμα επέκτασης φωτισμού σε

κάθε γωνία της πόλης, αξιοποιώντας ακόμη  και τον

εξοπλισμό, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τους νέους

λαμπτήρες led. Είναι σαφώς μέσα στις δυνατότητές μας

ένα  καλύτερο σύστημα για την καθαριότητα.

Ή ένα συνεργείο σε κάθε δημοτική ενότητα για τις

λακκούβες, που να δίνει αμέσως λύσεις στα σπα-

σμένα και επικίνδυνα  πεζοδρόμια και τους δρόμους.

Δεν είναι ανεκτό να έχουμε συχνούς  τραυματισμούς

από πεζοδρόμια σε κεντρικές πλατείες.

Έχουμε μελετήσει  ότι για ασφαλτόστρωση, με ένα

ποσό, πολύ χαμηλότερο των 4,8 εκατομμυρίων,  που

ανακοίνωσε ο δήμαρχος, ο Δήμος μας θα είχε άλλη

εικόνα.

Τα χρήματα αυτά, υπάρχουν αν είχαμε μια νοικοκυ-

ρεμένη διαχείριση.

Αναφέρεστε συχνά στα θέματα ασφαλείας. Μήπως
είναι μια εύκολη κριτική απέναντι στο δήμαρχο;

Όλοι αναγνωρίζουν το πρόβλημα με τις κλοπές και

τις διαρρήξεις  στο Δήμο μας. Θεωρώ άμεση ανάγκη,

ο Δήμος μας να προσλάβει εταιρεία Security, με πε-

ριπολίες σε όλους τους δρόμους. Κυρίως σε σχολεία

και αθλητικούς χώρους κατά τη διάρκεια της ημέρας

και σε όλες τις γειτονιές τη νύχτα. 

Αυτό το μοντέλο λειτουργεί ήδη με επιτυχία στο

Δήμο Ψυχικού - Φιλοθέης.

Θεωρώ, επίσης, απαράδεκτο ότι η Δημοτική αρχή συ-

ναίνεσε στο να καταργηθούν τα Αστυνομικά Τμή-

ματα Βάρης και Βούλας.

Ας σημειωθεί ότι το Α.Τ. και το Τ.Α. Βούλας, στεγά-

ζονταν σε δημόσιο κτήριο, το οποίο σήμερα ντροπιά-

ζει την περιοχή με την εικόνα που έχει.

Δημήτρης ΔΑΒΑΚΗΣ
“Δήμος για τους πολλούς, όχι για oλίγους”Ο Δημήτρης Δαβάκης, επικεφαλής της δημοτικής

παράταξης “Κύμα Ενωμένων Πολιτών”, στην πτέ-

ρυγα της αντιπολίτευσης του Δήμου 3Β, “παίρνει

τη σκυτάλη” για τη διεκδίκηση, εκ νέου, της Δημο-

τικής Αρχής, στις προσεχείς Εκλογές. 

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, αναλύει

τους λόγους και τις προτάσεις του για την “επό-

μενη ημέρα”. 
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Ακούμε παράπονα για τα σχολεία. Ότι έχουν ελλιπή
συντήρηση. Ποια είναι η γνώμη σας;

Είναι πλημμελέστατη η συντήρηση των σχολείων.

Στο 1ο Δημοτικό Βούλας με τους ανέμους έφυγε το

στέγαστρο «πλεξιγκλάς».  Η δικαιολογία του δημάρ-

χου ήταν  ότι «έγιναν περισσότερες ζημιές σε ιδιω-
τικό σχολείο γειτονικού Δήμου και τη Σχολή
Ευελπίδων». 
Και  στο 3ο Δημοτικό στο Πανόραμα Βούλας, έπεσαν

σοβάδες στα παιδιά… Και αυτό το γεγονός υποτιμή-

θηκε από τον Δήμαρχο.

Για την ιστορία, σας θυμίζω το ατύχημα στο «Λούνα

Παρκ» στο Ελληνικό, που οδήγησε στην ήττα τον Δή-

μαρχο Κορτζίδη.

Είστε από αυτούς, που έχετε δώσει μάχες για τις
χρήσεις γης στη Βούλα. Γιατί θεωρείτε τόσο σημαν-
τικό το θέμα;

Είμαι ένας παλιός κάτοικος της περιοχής. Έζησα σε

μια κηπούπολη και θέλω και τα παιδιά μας να ζήσουν

σε έναν τέτοιο Δήμο. Φοβάμαι  πολύ για το νέο κύμα

επενδύσεων που έρχεται στην πόλη μας.

Σημειώνω ότι, αν γίνουν ανεξέλεγκτα, χωρίς όρους,

χωρίς σχέδιο, είναι βέβαιο ότι θα καταστρέψουν και

τον οικιστικό μας χαρακτήρα, αλλά και την όποια του-

ριστική ανάπτυξη. Άλλωστε ο Γρ. Κωνσταντέλλος το

έχει δηλώσει ότι δεν είναι «ούτε για το βραχάκι, ούτε
για το βατραχάκι».
Και να μην ξεχνάμε ότι η τουριστική «άνοιξη» της

Αθήνας τη δεκαετία του ‘60 και των αρχών του ’70

πνίγηκε από το νέφος, από το κυκλοφοριακό, από τα

περιβαλλοντικά και οικιστικά προβλήματα.

Δηλαδή, είστε κατά των μεγάλων τουριστικών επεν-
δύσεων;

Οι επενδύσεις και η ανάπτυξη είναι απαραίτητες. Ιδι-

αίτερα, τώρα στην κρίση, αλλά με την προϋπόθεση

ότι θα σέβονται  το περιβάλλον και την ποιότητα

ζωής μας. Άλλωστε οι επενδύσεις γίνονται εξαιτίας

του μοναδικού μας περιβάλλοντος και της συγκεκρι-

μένης ήπιας δόμησης στο δήμο μας, όπως εξελίχθηκε

από τη δεκαετία του ’50 και μετά.

Αυτός είναι ο «πλούτος μας», δεν έχουμε δικαίωμα

να τον καταστρέψουμε.

Κατηγορώ τη δημοτική Αρχή, ότι δεν έχει κανένα

σχέδιο για την βιώσιμη ανάπτυξη, κανένα σχέδιο για

την υποδοχή των επενδύσεων με τρόπο που κανένας

δεν θα ελέγχεται και αυτό θα είναι καταστροφικό.

Το να λέμε ναι, σε όλα σε μεγάλα συμφέροντα, χωρίς

πρόνοιες για τις υποδομές που χρειάζονται, χωρίς

περιβαλλοντικούς όρους, χωρίς σχέδιο, δεν συμφέ-

ρει ούτε τους ίδιους τους επενδυτές. Πολύ περισσό-

τερο δεν συμφέρει τους κατοίκους μας.

Ασφάλεια - Καθαριότητα - Περιβάλλον

Κύριε Δαβάκη, ποιά είναι η δική σας πρόταση για την
επόμενη ημέρα;

Έχω πει πολλές φορές ότι, η απλή αναλογική στους

Δήμους μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Για εμάς, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελέσει την

απαρχή για έναν Δήμο που θα είναι πιο κοντά στους

δημότες του, στις γειτονιές, στις δημοτικές Ενότη-

τες.

Πώς θα γίνει αυτό;

Προφανώς, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολλούς

συνδυασμούς να εκλεγούν και αφαιρώντας τη δυνα-

τότητα, από κάποιους, να διοικούν μονοπωλιακά και

αυταρχικά  το Δήμο μας.

Σας εξήγησα, προηγουμένως, πως η διοίκηση Κων-

σταντέλλου απομακρύνθηκε από τα προβλήματα του

δημότη και της γειτονιάς. Αν  και εξελέγη  οριακά, με

μόλις 8 ψήφους διαφορά, θεωρεί το δήμο «κτήμα

του» και  ασκεί δεσποτικά τη  δημοτική εξουσία, όπως

φάνηκε και στο έντυπο απολογισμού που κυκλοφό-

ρησε για τα δυόμισυ έτη θητείας του.

Είναι λοιπόν, προς το συμφέρον των δημοτών μας,

καταρχήν, να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν μο-

νοπώλια και αυταρχισμοί  στην επόμενη διοίκηση και

ότι θα υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις, που θα σταματή-

σουν κάθε απόπειρα υποβάθμισης του Δήμου μας.

Δυνάμεις που θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα των

δημοτών και όχι των πολύ μεγάλων συμφερόντων και

των ολίγων.

Είναι προφανές ότι η επόμενη ψήφος θα είναι κρί-

σιμη, όχι μόνο γι’ αυτά που θέλουμε να γίνουν, αλλά

και γι’ αυτά που ΔΕΝ θέλουμε να γίνουν σε βάρος

μας.

Και οι δικές σας προτεραιότητες; 

Θα μιλήσω γι’ αυτές που ονομάζω «ρεαλιστικές προ-

τεραιότητες».

Πιστεύω λοιπόν, πως μπορούμε άμεσα, να πάμε σε

μια σύμβαση με ιδιωτική ασφάλεια που θα καλύπτει

κάθε γωνία της πόλης.

Πιστεύω επίσης, πως μπορούμε  με τον πρώτο προ-

ϋπολογισμό μας, να έχουμε τρία χωριστά σχέδια για

το φωτισμό, την καθαριότητα, την κατάσταση των

δρόμων και στη Βάρη και στη Βούλα και στη Βουλιαγ-

μένη. Να ξέρει από την αρχή της νέας χρονιάς ο κά-

τοικος, των τριών ενοτήτων, τι να περιμένει να δει

στη δική του γειτονιά.

Είναι το πρόγραμμα της  συγκεκριμένης καθημερινό-

τητας, που έχει ανάγκη ο πολίτης και το ζει καθημε-

ρινά: να έχει φως σε κάθε γειτονιά, καλή κατάσταση

σε δρόμους και πεζοδρόμια, αγωγούς ομβρίων, άρι-

στη καθαριότητα. Τα χρήματα μπορούν εύκολα να

βρεθούν, αν δούμε ξανά, ευρώ με ευρώ την κάθε δα-

πάνη. Αν βάλουμε διαφανείς διαδικασίες, αν ιεραρ-

χήσουμε σωστά τις προτεραιότητες.

Αμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανακύκλωση.

Ανακύκλωση σημαίνει λιγότερα απορρίμματα, καλύ-

τερη καθαριότητα, λιγότερο κόστος.

Επείγουσα, είναι η ανάγκη, να υπάρξει ένα σχέδιο για

την οριοθέτηση των  νέων επενδύσεων και την προ-

στασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

Ασφάλεια στον πολίτη, καθαριότητα σε κάθε γειτο-

νιά, ανακύκλωση, είναι οι βασικές  προτάσεις που θα

φέρω προς διαβούλευση και ψήφιση και πριν και μετά

τις εκλογές. Και είμαι βέβαιος ότι αυτές θα υλοποι-

ηθούν από τον πρώτο χρόνο.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών;

Ναι, πιστεύω ότι στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα

υπάρξει η ανάγκη για συνεργασίες. Από την πλευρά

μας είναι  ξεκάθαρο, ότι η όποια  συνεργασία, θα πρέ-

πει να γίνει με βάση συγκεκριμένες δεσμεύσεις και

με βάση τη νομιμότητα. Άρα, για εμάς, όροι συνεργα-

σίας είναι τουλάχιστον στα  σημεία που σας προείπα:

ασφάλεια, ξεχωριστό σχέδιο για κάθε δημοτική ενό-

τητα, (φωτισμός, καθαριότητα, καλοί δρόμοι και πε-

ζοδρόμια) προστασία του οικιστικού μας χαρακτήρα,

των υπαρχουσών χρήσεων γης και του απαράμιλλου

φυσικού μας περιβάλλοντος.

Πιστεύω ότι, σε αυτά τα σημεία θα πετύχουμε συμ-

φωνία με τις άλλες παρατάξεις, και ότι θα τα δουν

στην πράξη, άμεσα, οι δημότες μας.

Σας ευχαριστώ κύριε Δαβάκη. Έχετε να προσθέσετε
κάτι άλλο;

Θέλω λοιπόν, κλείνοντας τη συνέντευξη να δώσω ένα

μήνυμα προς τους δημότες μας. Αυτές οι εκλογές

είναι μια μεγάλη ευκαιρία, για τους ίδιους να δουν

από τον επόμενο χρόνο να αλλάζουν οι ζωές τους.

Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ασχοληθεί με τα

άμεσα προβλήματά τους και θα σκύψει στα δικά τους

συμφέροντα! Γι’ αυτό και πρέπει να δώσουν το

παρών στις εκλογές.

Η ψήφος τους μετράει!

Σας ευχαριστώ κύριε Δαβάκη και σας εύχομαι καλή
επιτυχία.

Τη Συνέντευξη πήρε η Άννα Μπουζιάνη
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«Αληθινή ευτυχία είναι να κάνεις αυτό που αξίζει να
γραφεί, και να γράφεις αυτό που αξίζει να διαβαστεί,
ακόμη όμως μεγαλύτερη είναι η ευτυχία, όταν πετυχαί-
νεις και τα δύο».

«Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται το κακό όνομα,
αλλά λίγοι φοβούνται τη συνείδησή τους».
[Γάιος Πλίνιος Σεκούνδος, ο επιλεγόμενος Πρεσβύτερος, 23-79,

Ρωμαίος φυσιοδίφης και εγκυκλοπαιδιστής, «NATURALIS HISTO-

RIA», (= ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ), 37 βιβλία].

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ

«Ἄτοπόν ἐστι τόν θεµέλιον (ενν. λίθον) τῆς Ἑλλη-
νικῆς Διαλέκτου βαρβάρων εὕρηµα λέγειν».
(Σχόλια εις την Γραμματικήν Τέχνην του Διονυσίου του Θρακός,

2ος αιών π.Χ., σελ. 184, 7).

(= Είναι παράλογο/ανακόλουθο/ασυνάρτητο/απρεπές να

υποστηρίζουμε ότι ο ακρογωνιαίος λίθος που τίθεται ως

θεμέλιο/βάση της Ελληνικής Γλώσσας/ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ είναι

εφεύρημα/επινόηση των βαρβάρων).

ΣΧΟΛΙΟ: Το βιβλίο «Γραμματική Τέχνη», “ΑRS GRAM-

MATICA” του Διονυσίου Θρακός, Γραμματικού, του 2ου

αιώνα π.Χ., (170-90), θα έπρεπε να αποτελεί το εγκόλπιο

κάθε ανθρώπου που θέλει να λέγεται Έλληνας, διότι μα-

θαίνει την πραγματική ιστορία της γλώσσας του, που απο-

τελεί συνάμα και βασικό συστατικό της ταυτότητάς του.

Θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως διδακτικό εγχειρίδιο

ήδη από το Δημοτικό [(Δ΄,Ε΄,F΄) = ΣΤ΄]. Πρόκειται για

ένα βιβλίο μικρό, αλλά αξιοθαύμαστα λιτό και καίριο. Αξί-

ζει να μελετά κανείς το νεοελληνικό μετάφρασμα στην

κάθε δεξιά σελίδα, αλλά να το επικυρώνει συνάμα από

το αρχαιοελληνικό πρωτότυπο της αριστερής σελίδας,

αναλογιζόμενος ταυτόχρονα τα σημερινά γραμματικά με-

γέθη και φαινόμενα και τη σχέση τους με εκείνα του απώ-

τερου και μακρινού παρελθόντος. Η “Γραμματική Τέχνη”

του Διονυσίου Θρακός εκδόθηκε το 2003 από την ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ σε ορισμένο αριθμό αν-

τιτύπων και διατέθηκε δωρεάν. Αποτελεί την πρώτη

προσπάθεια Συστηματικής Γραμματικής Περιγραφής της

Γλώσσας. Θεωρείται σήμερα η “Μητέρα όλων των Ευρω-

παϊκών Γραμματικών».

ΚΑΤΑΓΩΓΗ - ΕΘΝΩΝΥΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ

«Οὗτοι δέ οἱ Φοίνικες τό παλαιόν οἴκεον, ὡς
αὐτοί λέγουσι, ἐπί τῇ Ἐρυθρῇ θαλάσσῃ, ἐνθεῦτεν
δέ ὑπερβάντες τῆς Συρίης οἰκέουσι τό παρά θά-
λασσαν. Τῆς δέ Συρίης τοῦτο τό χωρίον καί τό
µέχρι Αἰγύπτου πᾶν Παλαιστίνη καλέεται».

[Ηρόδοτος, 484-425, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, Ζ΄(Πολύμνια), 89)]

(= Αυτοί λοιπόν οι Φοίνικες κατοικούσαν κατά τους προ-

ϊστορικούς χρόνους, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, στα παρά-

λια του Περσικού κόλπου, και από κει ξεκίνησαν και αφού

πέρασαν διά ξηράς ήρθαν και κατοικούν τα παράλια της

Συρίας. Της Συρίας λοιπόν το μέρος αυτό και όλο το

μέρος μέχρι την Αίγυπτο καλείται Παλαιστίνη).

ΣΧΟΛΙΟ: Ελπίζω οι Παλαιστίνιοι να μην έχουν διαβάσει

τον πατέρα της Ιστορίας, τον Ηρόδοτο, γιατί θα εγείρουν

εδαφικές αξιώσεις, για την Αίγυπτο, ως δική τους γεω-

γραφική περιοχή.

ΦΟΙΝΙΚΗΪΑ = ΚΑΔΜΗΪΑ = ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ = 

ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΙΚΑ = ΙΩΝΙΚΑ

«Εἶδον δέ καί αὐτός Καδµήια γράµµατα ἐν τῷ
ἱρῷ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Ἰσµηνίου ἐν Θήβῃσι τῇσι
Βοιωτῶν ἐπί τρίποσι τρισί ἐγκεκολαµµένα τά
πολλά ὅµοια ἐόντα τοῖσι Ἰωνικοῖσι. Ὁ µέν δή εἷς
τῶν τριπόδων ἐπίγραµµα ἔχει· 
Ἀµφιτρύων µ᾽ἀνέθηκε ἐών ἀπό Τηλεβοάων.
Ταῦτα ἡλικίην ἄν εἴη κατά Λάϊον τόν Λαβδάκου
τοῦ Πολυδώρου τοῦ Κάδµου».

[Ηρόδοτος, 484-425, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, Ε΄(Τερψιχόρη), 59)]

(= Είδα και εγώ ο ίδιος γράμματα των Καδμείων στο ιερό

του Απόλλωνα του Ισμηνίου στις Θήβες των Βοιωτών, χα-

ραγμένα σε τρεις τρίποδες, τα οποία ομοιάζουν πολύ με

τα Ιωνικά. Ο ένας από τους τρίποδες έχει το παρακάτω

επίγραμμα: Ο Αμφιτρύων με αφιέρωσε στο θεό από τα

λάφυρα των Τηλεβοέων. Αυτά μπορεί να χρονολογούνται

από την εποχή του Λαΐου, που ήταν γιος του Λαβδάκου,

γιου του Πολυδώρου, γιου του Κάδμου).

ΣΧΟΛΙΟ: Η μετοχή ἐγ-κεκολαμμένα είναι του ρήμ. ἐγ-κο-

λάπτομαι και σημαίνει εγχάρακτα, σκαλισμένα, λαξευ-

μένα. Τα Καδμήια γράμματα έμοιαζαν με τα Αρχαία

Ιωνικά, ήτοι τα Αιγαιοπελασγικά. Ανάγονται στους αρχέ-

γονους προϊστορικούς χρόνους (μυθικούς). Ο Ηλεκτρύων

ήταν πατέρας της Αλκμήνης και άρα παππούς του μέγι-

στου των ηρώων της ελληνικής προϊστορίας, του Ηρα-

κλή. Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο (Β, 4, 6) ο Ηλεκτρύων

ως βασιλιάς των Μυκηνών ήρθε σε ρήξη με τους γιους

του Πτερελάου που του έκλεψαν αγελάδες. Ο τραγικός

πατέρας εξεστράτευσε κατά των Τηλεβοών ή Ταφίων που

κατοικούσαν στην Ακαρνανία. Φεύγοντας πάντρεψε την

κόρη του με τον Αμφιτρύωνα. Όταν επέστρεψε ο Ηλε-

κτρύων, ο Αμφιτρύων τον σκότωσε κατά λάθος ρίχνον-

τάς του το βαρύ του ρόπαλο. Ο Αμφιτρύων εξόριστος

ζούσε στις Θήβες, αφού καθάρθηκε για το φόνο του Ηλε-

κτρύωνα, από τον Κρέοντα, γυναικάδελφο του Λαΐου (η

Ιοκάστη ήταν αδελφή του Κρέοντα).

Πολύ μελάνι, όπως και αίμα, έχει χυθεί στην πατρίδα μας

άσκοπα ή ορθότερα σκόπιμα, για να υποστηριχθεί η ανυ-

πόστατη, κατασκευασμένη και φανταστική θεωρία της κα-

ταγωγής του αμιγώς ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ από τους

Φοίνικες, παρά τις e contrario (= εξ αντιθέτου) υπάρχου-

σες αυθεντικές πηγές της Αρχαίας Ελληνικής Γραμμα-

τείας και τα αρχαιολογικά ευρήματα που καταρρίπτουν

ισοπεδωτικά αυτή τη θεωρία - φάντασμα.

ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

― Ποιοι είναι οι Φοίνικες (προέλευση-ταυτότητα) πότε

και πού εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο προσκήνιο της

Ιστορίας (χωροχρονοδιάγραμμα);

― Έχει αυτός ο κατεξοχήν εμπορικός λαός παραγάγει

έργα που να άπτονται των επιστημών και των τεχνών;

― Τι έχει διασωθεί από τα γραπτά τους κείμενα;

― Τι έχουν προσφέρει στον παγκόσμιο πολιτισμό;

Τα Πελασγικά Γράμματα είναι Πρωτοελληνικά, και όχι

όπως εσφαλμένως και σκοπίμως έχει καθιερωθεί να λέ-

γονται Προελληνικά. Την αποστομωτική απάντηση τη

δίνει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, αρχαίος Έλληνας Ιστορι-

κός από το Αγύριον (Agira) της Σικελίας, 80-20, στο έργο

του “ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ”, αποτελούμενο από 40 βι-

βλία. Είναι μια Παγκόσμια Ιστορία, που πραγματεύεται τα

γεγονότα από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι το 59 π.Χ.,

έτος της πρώτης υπατείας του Καίσαρα.

«Κοινῇ µέν οὖν τά γράµµατα Φοινίκεια κληθῆναι
διά τό παρά τούς Ἕλληνας ἐκ Φοινίκων µετε-
νεχθῆναι, ἰδίᾳ δέ τῶν Πελασγῶν πρώτων χρησα-
µένων τοῖς µετατεθεῖσι χαρακτῆρσι Πελασγικά
προσαγορευθῆναι».
(Διόδωρος ο Σικελιώτης, 80-20, “ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ”, βιβλίο Γ΄, 67)

(= Τα γράμματα λοιπόν ως σύνολο ονομάζονται “Φοινι-

κικά” αλλά πρώτοι που χρησιμοποίησαν τους χαρακτήρες

αυτούς ως απλά γράμματα ήταν οι Πελασγοί, γι’ αυτό και

ονομάστηκαν “Πελασγικά”).

«ὁµοίως δέ τούτοις χρήσασθαι τοῖς Πελασγικοῖς
γράµµασι τόν Ὀρφέα καί Προναπίδην τόν Ὁµή-
ρου διδάσκαλον, εὐφυῆ γεγονότα µελοποιόν».

(Διόδωρος ο Σικελιώτης, 80-20, “ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ”, βιβλ. Γ΄, 67,5)

(= Κατά τον ίδιον τρόπο χρησιμοποίησε τα Πελασγικά

Γράμματα και ο Ορφέας και ο Προναπίδης, ο δάσκαλος

του Ομήρου, που ήταν ένας προικισμένος συνθέτης τρα-

γουδιών).

ΣΧΟΛΙΟ: Φευ της παραδοξότητος! ο δάσκαλος του Ομή-

ρου, ο Προναπίδης ο Αθηναίος έγραφε με Πελασγικά

Γράμματα, ήτοι Πρωτοελληνικά ενώ ο μαθητής του, ο

Όμηρος έγραφε “φοινικικά”!!!

«Ταῖς δὲ Μούσαις δοθῆναι παρὰ τοῦ πατρὸς τὴν τῶν
γραμμάτων εὕρεσιν καὶ τὴν τῶν ἐπῶν σύνθεσιν τὴν
προσαγορευομένην ποιητικήν. Πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας,
ὅτι Σύροι μὲν εὑρεταὶ τῶν γραμμάτων εἰσί, παρὰ δὲ
τούτων Φοίνικες μαθόντες τοῖς Ἕλλησι παραδεδώκασιν,
οὗτοι δ´ εἰσὶν οἱ μετὰ Κάδμου πλεύσαντες εἰς τὴν
Εὐρώπην, καὶ διὰ τοῦτο τοὺς Ἕλληνας τὰ γράμματα
Φοινίκεια προσαγορεύειν, φασὶ τοὺς Φοίνικας οὐκ ἐξ
ἀρχῆς εὑρεῖν, ἀλλὰ τοὺς τύπους τῶν γραμμάτων με-
ταθεῖναι μόνον, καὶ τῇ τε γραφῇ ταύτῃ τοὺς πλείστους
τῶν ἀνθρώπων χρήσασθαι καὶ διὰ τοῦτο τυχεῖν τῆς
προειρημένης προσηγορίας».

(Διόδωρος ο Σικελιώτης, 80-20, “ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ”, βιβλ. Ε΄, 74)

(= Στις Μούσες δόθηκε από τον πατέρα τους η εφεύρεση

των γραμμάτων και ο συνδυασμός των λέξεων στη λει-

τουργία της ποίησης. Τώρα και μια απάντηση σ’ αυτούς

που υποστηρίζουν ότι εφευρέτες των γραμμάτων είναι οι

Σύροι, από τους οποίους τα έμαθαν οι Φοίνικες και τα πα-

ρέδωσαν στους Έλληνες. Πρόκειται γι’ αυτούς που

έπλευσαν μαζί με τον Κάδμο στην Ευρώπη και γι’ αυτό οι

Έλληνες ονομάζουν τα γράμματα Φοινικικά. Λέμε λοιπόν

σ’ αυτούς ότι οι Φοίνικες δεν ήταν οι πρώτοι που επινόη-

σαν τα γράμματα, αλλά απλώς άλλαξαν τη μορφή των

γραμμάτων και η πλειονότητα των ανθρώπων χρησιμο-

ποίησε αυτό τον τύπο των γραμμάτων, και γι’ αυτό ονο-

μάστηκαν “Φοινικικά”).

―――――
Σωσιπατρία: η προστασία, η σωτηρία, η διαφύλαξη, η διάσωση της

πατρίδας, των εθνικών συμφερόντων. Παράγεται από το επίθετο

ὁ, ἡ σωσίπατρις -δος = ο διαφυλάττων, ο προστατεύων την πα-

τρίδα και τα εθνικά κυριαρχικά της δικαιώματα. Ετυμολογείται από

το ρήμα σώζω + ἡ πατρίς -ίδος ἤ ἡ πάτρα/πάτρη -ης. Και οι δύο

λέξεις είναι νεότευκτες, επλάσθησαν υπ᾽εμού αναλογικώς
προς τις: ἡ σωσιάνειρα, σωσίβιος (λέµβος), σωσίκοσµος
(Θεοτόκος), σωσίοικος, σωσίπολις, σωσιµελής (αγωγή),
σωσίκρεας (αντισηπτικό φάρµακο) και κυκλοφορούνται
σήµερα για πρώτη φορά από την εφηµερίδα ΕΒΔΟΜΗ.
Πατριδοφθορία: η καταστροφή, ο όλεθρος, η εξολόθρευση, ο

αφανισμός της πατρίδας, σύνθετη λέξη νεοπαγής και αυτή σχημα-

τισθείσα υπ᾽εµού, παράγεται από το ουσ. ἡ πατρίς -ίδος +
ρήµα φθείρω (= καταστρέφω, αφανίζω, εξοντώνω). Η λέξη
σχηµατίστηκε αναλογικώς προς τις: ἀρρενοφθορία, ἀδια-
φθορία, ἀφθορία, βιοφθορία, ναυφθορία (= ναυάγιο),
οἰκοφθορία (= µοιχεία).

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Σωσιπατρίας* 

ἄρχεσθαι 
&

Πατριδοφθορίας*
παύεσθαι
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«Κοίταμε μες στα σωθικά που φύτρωσαν οι πόνοι»
Δ. Σολωμός

Είναι πολλά και ποικίλα τα ζητήματα που παρουσιάζονται,

ανά πάσα στιγμή, στη ζωή καθενός. Ζητήματα σχετικά με

οτιδήποτε και οποιονδήποτε που χρήζουν προσοχής προς

βελτίωση ειδών – ειδών συνθηκών επιβίωσής μας.

Ζητήματα που απαιτούν έρευνα, δηλαδή άοκνη προσπάθεια,

επιμονή, υπομονή, νοητική διαύγεια, αμεροληψία προκειμέ-

νου  να διαλευκανθούν με στόχο το αληθινό και το δίκαιο.

Και, άλλα μεν απ’ αυτά εύκολα διακρίνονται και άλλα πάρα

πολύ δύσκολα. Τα ευκόλως εννοούμενα, τα ευδιάκριτα

είναι επί το πλείστον προφανή λόγω παρελθοντικών ή πα-

ρόντων συμβάντων, όπου τα καθορίζουν. Ωστόσο όμως

εξαιτίας του «σύνηθες», «του δεδομένου», που προκύπτει

από την διαρκή παρουσία, λόγω έλλειψης αποστάσεων χω-

ροχρονικά μας κάνουν να “αλληθωρίζουμε” τόσον, ώστε να

καταντάμε πτωχοί όχι μόνον κατά όμματα και τα ώτα, αλλά

και κατά νουν με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προ-

βούμε, τι χειρότερο, σε ακριβείς εκτιμήσεις.

Όσον αφορά την του δυσδιάκριτου διερεύνηση είναι βέ-

βαια ανάγκη ν’ ακολουθούν οι προαναφερθείσες διαδικασίες

(όπως για το ευδιάκριτο) πλην σε πολύ ανώτερη βαθμίδα και

με διακαή ζήλο για ό,τι καλό και υγιές.

Σήμερα με το παρόν άρθρο, επιχειρούμε ένα αστραπιαίο τα-

ξείδι κατοπτεύοντας τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα

που διαδραματίστηκαν στην Πατρίδα μας από το 1821 έως

το 20151 με απώτερο σκοπό (το κατά δύναμη) να δούμε νη-

φάλια τα αίτια και τα αιτιατά της γέννησης αυτού του πολι-

τικοκοινωνικού - οικονομικού ιδεολογήματος που λέγεται

Αριστερά που έγινε κίνημα και αργότερα κόμμα.

Σημειωτέον ότι το ζήτημα αυτό συγκαταλέγεται στα ευδιά-

κριτα καθόσον υπάρχουν, εν όψει, διαθέσιμα αδιάσειστα

ιστορικά συμβάντα οπότε δεν χρειάζονται αποδείξεις ειμή

μόνο μια απαρίθμηση, αξιολόγηση και αντικειμενική προ-

σέγγιση της όλης κατάστασης, χωρίς “αλλοιθωρισμούς” κι

από τη σκοπιά του πολίτη που δεν αναπαύεται από οποιοδή-

ποτε κίνητρο ωχαδερφισμού.

Μετά την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού (1821) και τη με-

ταβατική περίοδο που ακολούθησε η Γ’ Εθνική Συνέλευση

Ελλήνων επαναστατών κατόπιν αιτήματος επέτυχε ν’ ανα-

λάβει τη διακυβέρνηση της Ελλάδος, ο πρώην υπουργός

εξωτερικών Ρωσίας Ιωάννης Καποδίστριας το έτος 1827

όπου ως ο πρώτος κυβερνήτης κατορθώνει το ακατόρθωτο

και συγκροτεί το κράτος τα μέγιστα, παρά τις τρομερές δυ-

σχέρειες, χάρη στην πραγματική και βαθιά αγάπη του για τη

χώρα και το λαό, καθώς στο ήθος, την ενεργητικότητα και

τις γνώσεις του, όπως είναι πασίγνωστο.

Ωστόσο οι φωτεινές ημέρες χάθηκαν γρήγορα και ανεπι-

στρεπτί με τη δολοφονία τού εξαίρετου αυτού ανδρός, το

έτος 1931 οπότε την ελληνική πολιτεία κυβέρνησαν από το

1833 – 1974 οκτώ ξενόφερτοι βασιλείς αρχικά με τρόπο

απολυταρχικό και αργότερα – υποτίθεται – Δημοκρατικά με

τους διάφορους γνωστούς Πρωθυπουργούς και με αποκορύ-

φωμα, εξουσιαστικής δύναμης, την πραξικοπηματική δικτα-

τορική Κυβέρνηση Ι. Μεταξά το 1936 και Γ. Παπαδόπουλου

το 1967. 

Κατά συνέπεια είχαμε επί σκηνής τους εκάστοτε κυβερνών-

τες μαζί με τους συνήθεις υμετέρους και τους παρατρεχάμε-

νους, ενώ πίσω από τις κουρτίνες καραδοκούσε ο

Παντοδύναμος ιθύνων νους.

Εκτός δε σκηνής, στην πλατεία, τους κυβερνωμένους που

διακρίνονταν χωριζόμενοι σε κατηγορίες ήτοι, στους υπερα-

γαπώντες εαυτούς και μόνον (πλην προσωπολατρεύοντες

για τα καλά και συμφέροντα), τους αδαείς ή τους άβουλους

και τους ολότελα παράξενους, δηλαδή τους αγαπώντες αλ-

λήλους και μετά εαυτούς.

Από τις τρεις αυτές κατηγορίες κυβερνωμένων η πρώτη και

ένα ποσοστό της δεύτερης διαιώνιζαν τους επί σκηνής εκά-

στοτε κυβερνώντες, η δε τρίτη η προβληματιζόμενη, με

νου κριτικό και σθένος προτίμησε το συλλογικό συμφέ-

ρον κι ετοιμάσθηκε να σηκώσει όλα εκείνα τα βάρη που

επωμίζεται όποιος αντιστέκεται στους εκμεταλλευτές.

Από το 1933 (από εποχή Όθωνα) έως το 2015, καθώς τα

ιστορικά γεγονότα και οι παραδόσεις καταμαρτυρούν, οι πο-

λίτες αυτού του κράτους δεν απόλαυσαν παρά τις ειδεχθείς

συνέπειες κρατικών και ατομικών δανείων με «ληστρικούς»

όρους, (και ό,τι συνεπάγεται αυτό)2, τέσσερις πολέμους,

έναν επίσης πέμπτο ως εμφύλιο και τους όσους ακήρυχτους.

Υπέφερε δε, οικογενειακώς, καθημερινά όλων των ειδών τις

αρνητικές διακρίσεις που προκύπτουν από τη διαφορά των

κοινωνικών τάξεων καθώς και εκείνη τη δεινή γενική ανα-

σφάλεια που νιώθει κανείς όταν σείεται το έδαφος κάτω από

τα πόδια του λόγω κυρίως οικονομικής ανέχειας ή αβεβαι-

ότητας. Αλλ’ εκτός απ’ όλες αυτές τις αντιξοότητες που προ-

ξενούσε στον πολίτη το κατεστημένο, κατάφερε να

χειραγωγήσει επαρκώς και τις ένοπλες δυνάμεις του (εκτός

κάποιων εξαιρέσεων που σου ανεβάζουν δάκρυα στα μάτια

με το ήθος τους), που χωρίς την ελάχιστη συναίσθηση για

το ποιος δίνει τον ιδρώτα του για να στέκονται στη θέση

τους εκείνοι, και το κυριότερο να μην ξεχωρίζουν τον εκμε-

ταλλευτή από τον εκμεταλλευόμενο και το ποιοι συνιστούν

την Πατρίδα και ποιοι αποτελούν τους εχθρούς της, συντασ-

σόταν με τους εξουσιάζοντες αδιακρίτως εκτελώντας μάλι-

στα, συχνά, διαταγές με «υπερβάλλοντα ζήλο»!!!

Και επειδή και η χειραγώγηση των ενόπλων δεν τους ήταν

επαρκής, εισχώρησαν κατά τον ίδιον τρόπο με το αυτό πο-

νηρό πνεύμα και στην ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία του

κόσμου, οπότε κυρίως από το 1924 (επ’ ευκαιρία της Μι-

κρασιατικής καταστροφής) της αφαίρεσαν όσα νάματα μπό-

ρεσαν, που κληρονόμησε από τους Αγίους Πατέρες

καθορίζοντας τη σχέση με το πιστό πλήρωμα ως πελατει-

ακή. Αυτό δε συνέβη εφόσον τα Ιερατεία δεν είχαν την ανά-

λογη ψυχική δύναμη ν’ αντέξουν δοκιμασίες παρότι

συνεχίζουν να εορτάζουν στους άχαρους ναούς τους τη

μνήμη των Αγίων του Χριστού Αγωνιστών, τι εμπαιγμός,

χωρίς να υπολογίσουν τους λόγους του Ευαγγελίου τους

αφορώντας στις πράξεις τους3.

Λέγομε δε αυτά, ενθυμούμενοι πάντοτε τις εξαιρέσεις

αυτών, οι οποίοι αποτειχίστηκαν, ζώντας με ήσυχη μεν συ-

νείδηση πλην επωμιζόμενοι όλες τις ευκόλως εννοούμενες

συνέπειες και πολλές φορές με την ταμπέλα της άδικης κα-

θαίρεσης στην πλάτη!...

Αλλά μήπως δεν συνέργησαν και στην καταστροφή του πο-

λιτισμού του, επιτρέποντας την εισβολή καταστρεπτικών

ιδεών, μεταλλάσσοντας  γλώσσα, ήθη, έθιμα και παραδόσεις

αποπροσανατολίζοντας οικτρά τη νεολαία; Ή μήπως δεν

συντέλεσαν την υπογεννητικότητα και τελικά, όσο περνούσε

απ’ το χέρι τους, στην ζημιογόνο παγκοσμιοποίηση;

Μήπως επίσης δεν χρησιμοποίησαν όλους τους δυνατούς

τρόπους μασκαρέματος προκειμένου η εκάστοτε κυβέρνηση

να κρατηθεί στην εξουσία; Μήπως δεν είδε ο κόσμος κι

έφριξε τους τόσους της στρουθοκαμηλισμούς, λεονταρι-

σμούς και απίστευτους χαμαιλεοντισμούς;

Και εάν αυτά όλα τα υπέφεραν οι περισσότεροι πολίτες, η

Τρίτη κατηγορία των κυβερνωμένων είχε να υποστεί τις επι-

πρόσθετες, ανήκουστες κακουχίες και βάσανα, όπως π.χ.

ακόμη και της στέρησης του δικαιώματος της εργασίας την

οποία υπέστη με τον λεγόμενο ιδιώνυμο  νόμο Ελ. Βενιζέ-

λου, που εφαρμόστηκε στους αριστερά φρονούντες πολίτες

με λογιών – λογιών διώξεις (ιδιαίτερα κατά τις δικτατορικές

περιόδους) ήτοι εξορίες, βασανιστήρια4 και όλα εκείνα τα

απάνθρωπα που διαπράχτηκαν στην Γυάρο, Μακρόνησο,

Ανάφη και αλλαχού.

Όλα δε αυτά τα αποτρόπαια γεγονότα κατέγραψαν ή μήπως

όχι; Και βέβαια τα κατέγραψαν, άφθονες γραφίδες πνευμα-

τικών ανθρώπων5 - Ελλήνων και μη – με τον πεζό ή ποιητικό

λόγο, ο οποίος λόγος πολλές φορές είχε γραφτεί με το αίμα

και τα βογγητά από τους ίδιους τους δεσμώτες, στα ντουβά-

ρια απ’ τα μπουντρούμια. Ουκ ολίγα επίσης ήταν και τα έργα

τα εμπνευσμένα, απ’ αυτή τη φρίκη, στο θεατρικό, κινημα-

τογραφικό, μουσικό, εικαστικό και γραφικό τομέα που πλη-

ροφόρησαν τον κόσμον όλον, ραγίζοντας καρδιές.

Διατρέχοντας λοιπόν όλ’ αυτά τα γεγονότα τι μπορεί ν’ απο-

κομίσει κανείς εκτός από την ακράδαντη πεποίθηση πως από

μέρους του Κεφαλαίου αφενός και αφετέρου της Κυβερνώ-

σας αρχής έχει συνεχώς μεθοδευμένα ασκηθεί πάνω στον

πολίτη μια ανελέητη, τεράστια πολύπλευρη πίεση που βαίνει

ενάντια σε κάποιους βασικούς φυσικούς νόμους.

Και εφόσον όπου δράση κι αντίδραση κι όπου ασκείται

πίεση επέρχεται φυγή, τι δεν γίνεται κατανοητό; Το ότι

ΟΛΕΣ οι κυβερνήσεις από το 1993-2015 ήταν λίγο – πολύ

του ιδίου φυράματος δρώντας ως όργανα του Καπιταλισμού

προσκολλημένες εις αυτόν κι εμπλεγμένες με αυτόν; Και το

ότι λογικοί, ανιδιοτελείς πολίτες ζητούσαν απλά ΔΙΚΑΙΟ-

ΣΥΝΗ – στις όποιες εκφάνσεις της καθημερινής τους ζωής

και φυσικά όχι μόνο γι’ αυτούς αλλά για την κοινωνία όλη,

μη εγκρίνοντας το κατεστημένο της αρπαχτής;

Συνοψίζοντας ας δοκιμάσουμε ακόμη άλλον έναν συλλογι-

σμό απαριθμώντας μερικά απαυγάσματα σοφίας, επιστημο-

νικά δεδομένα, και τα σχετικά μηνύματα που λαμβάνονται

από την ανθρώπινη συνείδηση, ήτοι:

1. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: 

― Δικαιοσύνη ασκιν λόγω τε και έργω (Πυθαγόρας)

― Ισότης στάσιν ου ποιεί (Σωκράτης)

2. Χριστιανική ορθόδοξη Γραμματεία:

― Αγαπάτε αλλήλους

― Ο έχων δύο χιτώνας δίδει τον έναν

3. Μαρξιστική θεωρία:

― Αφετηρία του Καρλ Μαρξ είναι η θεώρηση του αν-

θρώπου όχι ως μεμονωμένου ατόμου με προκαθορισμέ-

νες ελευθερίες (kατά το πρότυπο του φιλελευθερισμού),

αλλά κοινωνικού ατόμου.

4. Σύγχρονη  Eπιστήμη.

― Είμαστε ένας ενιαίος ενεργειακός  χυλός!!!

― Εάν ο  άνθρωπος  πιστέψει οτι είναι κάτι ξεχωριστό

από το ενιαίο  σύνολο, τότε από τον άλλον  άνθρωπο

τον χωριζει  από την άδιαφορία  έως το  μίσος.  (Δρ.

Μάνος Δανέζης).

5. Ανθρώπινη συνείδηση:

― Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι στην ανθρώπινη

συνείδηση είναι εγχαραγμένο το καλό και το κακό, το

δίκαιο και το άδικο και προς τούτο ο καθένας είναι σε

θέση να λαβαίνει επ’ αυτού ξεκάθαρα μηνύματα.

Ποιος συνεπώς μπορεί να ισχυριστεί ότι η Αριστερά δεν

είναι δημιούργημα αυτής της ίδιας της Δεξιάς, η οποία με-

θοδεύει τις απαραίτητες συνθήκες, συνεχώς, για την ύπαρξή

της;

Ό,τι λοιπόν σπέρνουμε, θερίζουμε...

Παραπομπές
1. Διευκρινίζουμε ότι η περίοδος 2015-2019 είναι εκτός παρόντος θέ-

ματος αφετέρου ήταν ανάγκη να είμαστε συγκεκριμένοι εστιάζοντας

δεόντως στο ζήτημα. Η τραγική αυτή περίοδος χρήζει ιδιαίτερου άρ-

θρου κι επιφυλασσόμεθα.

2. Κωνσταντίνου Θεοτόκη: «Οι σκλάβοι στα θεσμά τους», «Η τιμή και

το χρήμα»

3. Κατά Ματθαίον κεφ. Κγ΄(23) 23-28: «Ουαί υμίν, Γραμματείς και

Φαρισαίοι υποκριταί, ότι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις»

4. Μενέλαος Λουντέμης: «Οδός Αβύσσου αριθμός 0»

5. Βασίλης Βασιλικός – Κώστας Γαβράς, «Ζ», κινηματογραφικό έργο.

της Ζαΐρας Διγενή - Μπέζα

Καπιταλισμός μεν έσπειρε,

Δεξιά δε έτεκεν Αριστερά
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Με την απόλυτη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και με μεγάλη διαφορά ψήφων, 370 υπέρ – 109

κατά) το ΕυρωΚοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το

οποίο ζητά από την Κομισιόν να αναστείλει επίσημα, η

Ε.Ε. τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία,

εξαιτίας της κατάστασης που βρίσκονται τ’ ανθρώπινα

δικαιώματα, με τις συνεχείς παραβιάσεις στη χώρα

αυτή, «το κράτος δικαίου», την (αν) ελευθερία των

ΜΜΕ, την «παντοδυναμία», που απέκτησε το Προεδρικό

αξίωμα με το νέο Σύνταγμα, που του παραχωρεί υπερε-

ξουσίες, όπως και στην Εκτελεστική Εξουσία γενικό-

τερα. Eξαιτίας ακόμη της προκλητικής τακτικής που

ακολουθεί στις σχέσεις της με την Ελλάδα με τις συνε-

χείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Υπενθυμίζω και

την παρενόχληση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον

πρωθυπουργό, στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου

στο Αγαθονήσι, για να καταλάβουμε την τουρκική προ-

κλητικότητα!) και των θαλασσίων υδάτων της Ελλάδος

και τονίζοντας την ανάγκη άρσης του casus beli.

(Υφιστάμενο ψήφισμα της τουρκικής Βουλής ότι σε πε-

ρίπτωση που η Ελλάδα εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο,

όσον αφορά τα χωρικά της ύδατα, επεκτείνοντάς τα στα

12 ν.μ., όπως δικαιούται, θ’ αποτελέσει «αιτία πολέ-

μου»).

Οι ευρωβουλευτές στο ψήφισμά τους επαναλαμβάνουν

τη θέση του ΕΚ για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη δι-

ευθέτηση του ζητήματος της Κύπρου με βάση μια δικοι-

νοτική, διζωνική ομοσπονδία, με ενιαία διεθνή νομική

προσωπικότητα, ενιαία κυριαρχία και ενιαία ιθαγένεια

και με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων,

όπως ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το διε-

θνές δίκαιο και το κεκτημένο της Ε.Ε. και με βάση το σε-

βασμό των αρχών στις οποίες εδράζεται η Ενωση.

Ζητούν δε από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαδραμα-

τίσουν πιο ενεργό ρόλο για την επιτυχημένη ολοκλή-

ρωση των διαπραγματεύσεων.

Στο ψήφισμα καλείται επίσης η Τουρκία να αρχίσει να

αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο, να μετα-

βιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμόχωστου στον

ΟΗΕ και να απόσχει από ενέργειες σχετικές με τους πα-

ράνομους εποικισμούς. Αναγνωρίζεται δε το δικαίωμα

της Κύπρου να συνάπτει διμερείς συμφωνίες για την

ΑΟΖ και καλείται η Τουρκία να σεβαστεί πλήρως τα κυ-

ριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, περιλαμ-

βανομένων των δικαιωμάτων που αφορούν την

εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Τέλος,

η τουρκική κυβέρνηση καλείται να συνεργαστεί ή του-

λάχιστον να διαβουλευτεί με την Ελλάδα και την Κύπρο,

για οιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη για το πυρηνικό ερ-

γοστάσιο του Akkuyu. (Λίαν σημαντικό και επικίνδυνο

θέμα. Κι επιπλέον να θυμηθούμε τις φανταστικές αντι-

δράσεις των ΗΠΑ και της Ε.Ε. καθώς και το Εμπάργκο

κατά του Ιράν).

ΔΗΛΩΣΗ Kati Piri (εισηγήτριας)

Η εισηγήτρια Kati Piri (Προοδευτική Συμμαχία των Σο-

σιαλιστών και Δημοκρατών, Ολλανδία) είπε σχετικά: «Αν
η Ε.Ε. παίρνει τις ίδιες τις αξίες της στα σοβαρά, δεν
μπορεί να υπάρξει άλλη κατάληξη από την επίσημη
αναστολή των συνομιλιών για την ένταξη στην Ε.Ε. Οι
επανειλημμένες εκκλήσεις μας για το σεβασμό των θε-
μελιωδών δικαιωμάτων έχουν αγνοηθεί πλήρως από την
άγκυρα. Εκτός από τις βαριές παραβιάσεις των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, την αποδόμηση του κράτους δικαίου
και το γεγονός ότι η Τουρκία έχει την παγκόσμια αρνη-
τική πρωτιά, για τον αριθμό φυλακισμένων δημοσιογρά-
φων, το πρόσφατα αναθεωρημένο σύνταγμά της
εδραιώνει τον απολυταρχισμό του Ερντογάν».

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ δήλωσε ότι η Τουρκία δεν μπορεί

να γίνει μέλος της Ε.Ε., ενώ διευκρίνισε παράλληλα ότι

όλοι θέλουν καλές σχέσεις και στενή συνεργασία με την

Τουρκία, αλλά προσθέτοντας εν κατακλείδι, ότι αν εκλε-

γεί Πρόεδρος της Κομισιόν θα σταματήσει τις ενταξια-

κές συνομιλίες με την Τουρκία.

Οι θέσεις των Ελλήνων Ευρωβουλευτών

Και ποια θέση έλαβαν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές;

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Ν.Δ., και το ΠΟΤΑΜΙ κα-

ταψήφισαν(!) όλα αυτά και άλλα πολλά που βρίσκονται

στις 20 σελίδες της εισήγησης, με διάφορες αιτίες –

προφάσεις, κατά την άποψή μας.

Η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε γιατί, λέει η ευρωβου-

λευτής της Μ. Σπυράκη, με την αναστολή των ενταξια-

κών διαπραγματεύσεων, στερείται η Ελλάδα, των

μοχλών πίεσης(;) προς την Τουρκία μέσω αυτών(!)

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω των δηλώσεων του ευρωβουλευτή του

Στ. Κούλογλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, βρίσκει την ευκαιρία να

«συγκρουστεί» με τη Ν.Δ. καταγγέλλοντας τη θέση του

επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ)

Μάνφρεντ Βέμπερ λέγοντας «Ο κ. Βέμπερ και φίλος του
Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ν.Δ. στράφηκε για μια
ακόμη φορά κατά των συμφερόντων της Ελλάδος, προ-
τείνοντας τον τερματισμό των ενταξιακών διαπραγμα-
τεύσεων με την Τουρκία, αντίθετα με τη στρατηγική που
ακολουθεί η Ελλάδα, εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες».
Σχόλιο Σ.: Αν και παραλείπει να μας πει, ποιο το όφελος

για την Ελλάδα αυτές τις δύο δεκαετίες, με την «κατευ-

ναστική» αντίληψη της συνηγορίας υπέρ της ένταξης

της Τουρκίας στην Ε.Ε., λες και δεν έχουμε το προ-

ηγούμενο της «συμμαχικής» συνύπαρξής μας στο

ΝΑΤΟ κι άλλα παρεμφερή. Και επίσης ότι την εισήγηση

δεν ην έκανε ο Γερμανός ομοϊδεάτης της Ν.Δ. και του

«φίλου» του Κυρ. Μητσοτάκη, Μ. Βέμπερ, αλλά η Ολ-

λανδή Kati Piri, της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσια-

λιστών και Δημοκρατών!

Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, θετικές χαρακτήρισε ο

Στ. Κούλογλου τις προτάσεις του ψηφίσματος «υπέρ

της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων κατο-

χής από την Κύπρο, τις οποίες όμως καταψήφισε και

αυτός, αλλά και οι συνάδελφοί του όχι μόνο του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, αλλά και της Ν.Δ. και του Ποταμιού Μ. Κύρκος, ο

οποίος έδωσε «μάχη» για να μην ανασταλεί η ενταξιακή

διαδικασία της Τουρκίας, στο πλαίσιο «της εθνικής γραμ-

μής», από τη δεκαετία του 1990!...

Αυτούς κι αυτά τα κόμματα καλείσθε να ψηφίσετε το

Μάη στις Ευρωεκλογές.

Κι αυτήν την Ευρώπη, που κι όταν ακόμη ψηφίζει σύμ-

φωνα με τα δίκαια συμφέροντά μας, οι “εκπρόσωποί

μας” ψηφίζουν ενάντια!

Είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης...

Kώστας Βενετσάνος

Αυτούς θα ψηφίσετε το Μάη!

Με 348 ψήφους υπέρ, 274 κατά και 36

αποχές, πέρασε από την Ολομέλεια του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Οδηγία για

το Copyright, που θεσπίζει μηχανισμούς
ελέγχου του διαδικτύου, προς όφελος

των επιχειρηματικών συμφερόντων κο-

λοσσών του κλάδου του ίντερνετ. Αξίζει

να σημειωθεί ότι για μόλις 5 ψήφους δεν

αποφασίστηκε η ψήφιση των επιμέρους

άρθρων, όπως αυτό του άρθρου 13.

Οι κινητοποιήσεις στις διάφορες ευρω-

παϊκές πρωτεύουσες, δυστυχώς όχι στην

Ελλάδα, δεν πτόησαν τους ευρωβουλευ-

τές που τάχθηκαν, για άλλη μια φορά

υπέρ του κεφαλαίου.

Μόνο δύο Έλληνες ευρωβουλευτές την

καταψήφισαν, επτά Έλληνες ευρωβου-

λευτές ψήφισαν υπέρ, ένας λευκό και οι

υπόλοιποι έντεκα απουσίαζαν από την

κρισιμότερη ψηφοφορία στην ιστορία του

διαδικτύου για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ,

ψήφισε λευκό γιατί όπως ανακοίνωσε:

«δεν στοιχίζεται με τα συμφέροντα των

επιχειρηματικών ομίλων ούτε του διαδι-

κτύου, ούτε της οπτικοακουστικής βιομη-

χανίας, των εκδοτικών ομίλων, που

μοναδικό κριτήριο έχουν τα κέρδη τους.

Τάχθηκε ενάντια στην εισαγωγή στο δια-

δίκτυο φίλτρων αυτόματης παρεμπόδι-

σης ή αποκλεισμού περιεχομένου που

προστατεύεται από πνευματικά δικαιώ-

ματα. Τονίζει ότι τα μέτρα για την προ-

στασία των δημιουργών δεν πρέπει να

θίγουν το δικαίωμα πολιτιστικής δημιουρ-

γίας και απόλαυσης, ούτε την ελευθερία

έκφρασης και να μην συνιστούν πρακτι-

κές ψηφιακής λογοκρισίας».  

«Υψηλή διπλωματία» ή «πολιτική Χατζιαβάτη»;

ΑΝΑΣΤΟΛΗ της ένταξης της ΤΟΥΡΚΙΑΣ στην

Ε.Ε. ΨΗΦΙΣΕ το Ευρωκοινοβούλιο
την ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ οι ευρωβουλευτές: 

ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Δ. και ΠΟΤΑΜΙ 

Αλλη μία ελευθερία χάνεται από την Ευρωπαϊκή Ενωση: Το διαδίκτυο
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«Έρχεται το τέλος

της ελευθερίας στο

ίντερνετ»
Eγκρίθηκαν από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου στο Στρασβούργο οι νέοι κανόνες για τα πνευμα-

τικά δικαιώματα στο διαδίκτυο.

Οι ευρωβουλευτές των Πρασίνων, προειδοποιούν ότι «έρ-

χεται το τέλος της ελευθερίας στο ίντερνετ» και υποστηρί-

ζουν ότι υπό το πρόσχημα της ανταμοιβής καθιερώνεται

λογοκρισία στην έκφραση. Επιπλέον, θεωρούν ότι τα φίλ-

τρα περιεχομένου δεν μπορούν να κάνουν τον απαραίτητο

διαχωρισμό. Για παράδειγμα, επισημαίνουν, δεν αντιλαμβά-

νονται το σατυρικό στοιχείο στα ιδιαίτερα δημοφιλή διαδι-

κτυακά μιμίδια (memes) ή σε αρχεία GIF.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο πάνω από 200.000 άνθρω-

ποι κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη, διαδη-

λώνοντας την αντίθεσή τους στη νέα οδηγία.

Για το θέμα τοποθετήθηκε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης

Αττικής, με το “Πράσινο Κίνημα”, Νίκος Παπαδάκης, κά-

νοντας λόγο για μία απόφαση που αγνοεί τα εκατομμύρια

των ανθρώπων που αντέδρασαν ενάντια σε αυτό το νόμο

για να διασωθεί η ελευθερία του διαδικτύου.

Αναλυτικά, η δήλωση του επικεφαλής παράταξης “Αττική

– Πράσινη Περιφέρεια” είναι η εξής: “Οι Πράσινοι καταψή-
φισαν και διαμαρτυρήθηκαν για τα άρθρα 11 και 13 μαζί
με εκατομμύρια Ευρωπαίους, αλλά δυστυχώς η πλειοψη-
φία στο Κοινοβούλιο της ΕΕ ψήφισε τη Τρίτη 26/03/2019
κατά του ελεύθερου διαδικτύου, καθιστώντας τα φίλτρα
φόρτωσης τον κανόνα και επιβάλλοντας υποχρεώσεις
αδειοδότησης που είναι αδύνατον να εκπληρωθούν.
Το αποτέλεσμα της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματι-

κής ιδιοκτησίας που υιοθετήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο

είναι μια συμφωνία “απώλειας ελευθερίας”.

που αγνοεί τα εκατομμύρια των ανθρώπων που αντέδρα-

σαν ενάντια σε αυτό το νόμο για να διασωθεί η ελευθερία

του διαδικτύου.

Μαύρη μέρα για την 

ελευθερία του διαδικτύου
Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του

ΕΚ η Οδηγία για το Copyright

Με αφορμή το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, από

την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο

Στρασβούργο για τους νέους κανόνες  στο διαδί-

κτυοο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος
Χουντής, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα,
348 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ στη δημιουργία
μηχανισμών ελέγχου της ελεύθερης διακίνησης
ιδεών, στο όνομα της προστασίας των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας. Ψήφισαν υπέρ των ισχυ-
ρών επιχειρηματικών συμφερόντων που κερδίζουν
δισεκατομμύρια, σε βάρος χρηστών και άμεσων πα-
ραγωγών. 
Ο αγώνας ενάντια σε κάθε μορφή λογοκρισίας και
ελέγχου στο διαδίκτυο, στην ενημέρωση και στην
πολιτική και κοινωνική ζωή μας, θα συνεχιστεί».

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος

Βλάχος, συναντήθηκε στη Βουλή με

τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονο-

μίας & Ανάπτυξης κ. Πιτσιόρλα,

στον οποίο έθεσε το θέμα της εξυ-

γίανσης των Βιομηχανικών περιο-

χών της Αττικής (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ και

περιοχές ΕΜ-ΕΟ).

Στη συνάντηση παρέδωσε υπό-

μνημα – πρόταση της Ένωσης

Εταιρειών Ανατολικής Αττικής, με

το οποίο ζητείται στο Κεφάλαιο Γ,

του υπό συζήτηση νομοσχεδίου

του Υπουργείου Οικονομίας και

Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ρυθ-

μίσεις για τα επιχειρηματικά

πάρκα, να  θεσμοθετηθούν οι πα-

ρατηρήσεις της Ένωσης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός δε-

σμεύτηκε ότι ως το τέλος της συ-

ζήτησης του νομοσχέδιου στη

Βουλή, να φέρει σχετική νομοθε-

τική ρύθμιση – τροπολογία σε συ-

νεννόηση με το Υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ενώ στην περίπτωση που δεν κα-

ταστεί αυτό εφικτό, θα φέρει τη

συγκεκριμένη ρύθμιση στο επό-

μενο σχέδιο νόμου του Υπουρ-

γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

που θα κατατεθεί εντός του επό-

μενου μηνός.

Eξυγίανση των Βιομηχανικών περιοχών της Αττικής

(ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ και περιοχές ΕΜ-ΕΟ) ζητάει

η Ένωση Εταιρειών Ανατ. Αττικής

Παρέμβαση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου

Εναν «έντιμο συμβιβασμό» με τους «θεσμούς» ισχυρίζεται

πως πέτυχε η κυβέρνηση για τα «κόκκινα» δάνεια, με την

τροπολογία που κατέθεσε την Τρίτη, μετά τη φασαρία που

σήκωσε για «μονομερείς ενέργειες» που θα διασφάλιζαν

τάχα τα συμφέροντα των υπερχρεωμένων δανειοληπτών.

Προφανώς εννοεί συμβιβασμό ανάμεσα στην ΕΚΤ και

τους Ελληνες τραπεζίτες, σε βάρος όμως των λαϊκών νοι-

κοκυριών.

Γιατί η κατάληξη του “θεάτρου”, που στήθηκε τις προηγού-

μενες ημέρες είναι η αλλαγή προς το χειρότερο του νο-

μικού πλαισίου για την πρώτη κατοικία, που φέρνει

χιλιάδες ακόμα λαϊκά νοικοκυριά αντιμέτωπα με τους εκ-

βιασμούς των τραπεζών και τους αντιλαϊκούς σχεδια-

σμούς κυβέρνησης, ΕΕ και επιχειρηματικών ομίλων.

Στόχος τους είναι να θωρακιστούν οι τράπεζες από τα

«κόκκινα» δάνεια, είτε «ρουφώντας» και το τελευταίο

ευρώ από αυτούς που αποδεδειγμένα δεν έχουν να πλη-

ρώσουν, είτε μοσχοπουλώντας τα δάνεια στα διάφορα

«κοράκια», είτε βγάζοντας τα σπίτια σε πλειστηριασμούς,

προς όφελος των μετόχων τους και μεγάλων ομίλων real

estate.

Με το στόχο αυτό δεν διαφωνεί η ΝΔ, ούτε τα άλλα

αστικά κόμματα. Αλλωστε, παρόμοια μέτρα πήραν και οι

προηγούμενες κυβερνήσεις για να στηρίξουν το τραπεζικό

σύστημα, απλώνοντας δίχτυ προστασίας στις τράπεζες

και τους επιχειρηματικούς ομίλους, που «καίγονται» να ξε-

φορτωθούν τα «κόκκινα» δάνεια.

Πραγματική λύση για το ΛΑΟ, είναι αδύνατο να υπάρξει

με αυτή την πολιτική της (αριστερής) Κυβέρνησης, της ΕΕ,

του Κεφαλαίου, και των Κομμάτων…. Μόνο ένα πραγμα-

τικό σχέδιο ΠΑΛΗΣ του ΛΑΟΥ, μπορεί να δώσει ΛΥΣΕΙΣ…

Νίκος Γεωργόπουλος

Αλλαγή προς το χειρότερο η “προστασία” της πρώτης κατοικίας

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης προσκαλεί στην εκδήλωση ενημέ-

ρωσης για την έναρξη του

Προγράμματος Υποστήριξης Επιχει-

ρηματικότητας Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης που θα πραγματοποι-

ηθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

και ώρες: 18.00 – 21.00, στο Δημαρ-

χείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

(Διεύθ.: Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, αί-

θουσα Δημοτικού Συμβουλίου)

Το νέο πρόγραμμα αποτελεί συνέ-

χεια και μετεξέλιξη του προηγούμενου

προγράμματος Στήριξης Νεανικής Επι-

χειρηματικότητας του Δήμου, που

υλοποιήθηκε το 2017-2018 με μεγάλη

επιτυχία, αναδεικνύοντας κι ενισχύον-

τας  τις ομάδες που έλαβαν μέρος σε

αυτό. Σημειώνεται ότι τα βραβεία του

υλοποιημένου προγράμματος ήταν μία

χορηγία της Τράπεζας Eurobank και

του Ομίλου Διβάνη.  

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχει-

ρηματικότητας του  αποσκοπεί στην

ανάπτυξη νέας επιχειρηματικότητας

και στην ενίσχυση της υφιστάμενης

επιχειρηματικότητας παρέχοντας δω-

ρεάν συμβουλευτική υποστήριξη

μέσω επιχειρηματικών εργαστηρίων.

Στόχος του επίσης είναι η δημιουργία

συνεργιών μεταξύ των νέων και των

παλιών επιχειρηματιών του Δήμου.

Στην εκδήλωση ενημέρωσης, οι

ομάδες: Weddin, Timejack και Stomp-

daddy, (που ήταν οι τρεις νικήτριες

ομάδες του προηγούμενου προγράμ-

ματος), θα μιλήσουν για τις εντυπώ-
σεις και τα οφέλη που τους πρόσφερε

η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. 

Επιπλέον, o Δρ. Χάρης Λαμπρόπου-

λος, μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθη-

νών, θα μιλήσει για τη συνεργασία του

Ε.Β.Ε.Α. με το Δήμο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης και τις δράσεις της Θερ-

μοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων

Αθήνας.

Τέλος θα παρουσιαστεί η δομή του

νέου προγράμματος κι ο τρόπος συμ-

μετοχής σε αυτό. 

Πληροφορίες:

ΔΗΜΟΣ: Γραφείο Απασχόλησης

Τηλ.: 2132020730

Email: grafergasias@vvv.gov.gr

Νέο Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας

στο Δήμο 3Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα, 20/03/2019
Α.Π. 4413

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Β΄ Ανάρτησης της Πράξης 

Εφαρμογής  της επέκτασης του
σχεδίου πόλης Κερατέας)

Καλούνται οι κύριοι και νομείς των
ακινήτων των περιοχών Β’ Επέκτα-
σης  Σχεδίου Πόλης Κερατέας του
Δήμου Λαυρεωτικής να λάβουν
γνώση της Πράξης Εφαρμογής,
όπως αναρτάται βάσει της υπ’
αριθμ. 1/2019 απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου και του υπ’ άρ
πρωτ. 17279/ 13.03.2019 εγγράφου

της Περιφέρειας Αττικής.
Η Β΄ ανάρτηση των πινάκων και
διαγραμμάτων της Πράξης Εφαρ-
μογής θα γίνει στο Δημοτικό κατά-
στημα Κερατέας (Λ. Αθηνών –
Σουνίου 37, Κερατέα). Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
τις τυχόν παρατηρήσεις ή ενστά-
σεις τους σε διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερών από την τελευταία δη-
μοσίευση της παρούσας.
Όσοι εκ των ιδιοκτητών εμπίπτουν
στο άρθρο 7 του από 14/06/1993
Π.Δ ΦΕΚ 648/Δ/1993,  (υποχρεώ-
σεις και ωφέλειες ιδιοκτησιών από
συμμετοχή σε διάνοιξη οδών εκτός
σχεδίου πόλης) παρακαλούνται να
προσκομίσουν τα σχετικά αποδει-
κτικά στοιχεία. 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος

Παγκόσμια αναγνώριση για το Υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών, αλλά και για τον τεχνικό κόσμο της χώρας,

αποτελεί η βράβευση από την Αμερικανική Ένωση Πολιτι-

κών Μηχανικών (ASCE - American Society of Civil Engi-

neers) του έργου μελέτης και κατασκευής του νέου

αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Πάτρα (Ολυμπία Οδός). 

Η τελετή βράβευσης για το Μέγα Βραβείο του «εξοχότε-

ρου επιτεύγματος έργου πολιτικού μηχανικού» (OCEA-out-

standing civil engineering achievement πραγματοποιήθηκε

στις 14 Μαρτίου 2019 στην Ουάσιγκτον  των Η.Π.A. Η

Ολυμπία Οδός συμπεριελήφθη στα πέντε κορυφαία έργα

(4ο)  που βραβεύτηκαν από τις 100 υποψηφιότητες που

επιλέχθηκαν παγκοσμίως και αφορούν το σύνολο του φά-

σματος των έργων Πολιτικού Μηχανικού. 

Μάλιστα, ο αυτοκινητόδρομος της Ολυμπίας Οδού είναι το

μοναδικό έργο ευρωπαϊκής χώρας, πλην Αμερικής, που

απέσπασε τη συγκεκριμένη διάκριση.

«Η βράβευση του Έργου της μελέτης και κατασκευής του
νέου αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Πάτρα, ως ένα από τα
πέντε δυσκολότερα και συνθετότερα τεχνικά έργα στο
κόσμο, αποτελεί εξαιρετική τιμή για την Ελλάδα και τους
Έλληνες Μηχανικούς που κατά κύριο μέρος μελέτησαν και
κατασκεύασαν αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο έργο. Η ολο-
κλήρωσή του, με πλήθος σύνθετων κατασκευών (σήραγ-
γες, γέφυρες καθώς και εξαιρετικά πολύπλοκα γεωτεχνικά
έργα αντιστήριξης) σε μία ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή,
όπως η νότια ακτή του Κορινθιακού Κόλπου, αλλά και με
πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν
και αναδείχθηκαν, ήταν μια πολύ σημαντική πρόκληση για
το Υπουργείο Υποδομών», δήλωσε μεταξύ άλλων, ο

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης.

Στην τελετή βράβευσης το Υπουργείο Υποδομών και Με-

ταφορών εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής

Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών Γιάννης Καρνέσης

και την Παραχώρηση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμ-

πίας Οδού Παναγιώτης Παπανικόλας.

Η βράβευση με αλφαβητική σειρά και τα έργα είναι τα εξής: 

1. 150 North Riverside, Chicago: Πρόκειται για έναν ουρα-

νοξύστη 54 ορόφων στην περιοχή του Σικάγο.  

2. Νέο Δικαστήριο ΗΠΑ, Λος Άντζελες (LA)

3. OARS-OSIS, Σήραγγα αποχέτευσης, Columbus Ohio:

4. Αυτοκινητόδρομος Ολυμπία Οδός, Βόρεια Πελοπόννησος

5. Αντικατάσταση οδοστρώματος - Γέφυρα Off-Ramp, Σιάτλ.

“Λαϊκή Συσπείρωση Βάρης, 

Βούλας, Βουλιαγμένης”

Παρουσίαση Ψηφοδελτίου

Εκδήλωση για την παρουσίαση των υποψηφίων δη-

μοτικών και τοπικών συμβούλων του συνδυασμού

της, πραγματοποιεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στις

7 μ.μ. η “Λαϊκή Συσπείρωση Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης”, στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ (δίπλα από το Δη-

μαρχείο στη Βούλα).  Θα μιλήσει ο υποψήφιος

Δήμαρχος Κώστας Πασακυριάκος.

Kαθαρισμοί δεξαμενών

νερού στην Κερατέα

Oπως μας ενημέρωσε η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λαυρεωτικής,

στα πλαίσια της διασφάλισης της άριστης ποιότητας

πόσιμου νερού, έχει ξεκινήσει τον καθαρισμό των

δεξαμενών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Κε-

ρατέας.

Το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες

καθαρισμού, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει το εν-

δεχόμενο τμηματικής διακοπής νερού ή μειωμένης

πίεσης από τις 8:00 έως τις 18:00 στις αντίστοιχες

περιοχές, που εξυπηρετούνται από την δεξαμενή

στην οποία εκτελείται ο καθαρισμός.

Η σειρά που έχουν προγραμματιστεί οι εργασίες,  θα

διαρκέσουν μέχρι τέλος Απρίλη, είναι η εξής:

• Διόνυσος • Κακή θάλασσα

• Μπούρτζες – Δασκαλειό

• Βγέθι • Βρωμοπούσι • Περιγιάλι

• Πλάκα • Συντερίνα • Σάκκα – Φέριζα

• ΚΤΕΟ Καλυβίων-Δροσιά

Ευχαριστούν για την κατανόηση και είναι στη διά-

θεση του κοινού για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πλη-

ροφορία χρειάζεται στα τηλέφωνα:

Εργάσιμες ημέρες και ώρες, γραφεία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Κερατέας: 2299066339.

24ώρες το 24ωρο Τηλέφωνα Επιφυλακής Δ.Ε. Κε-

ρατέας: 6931359587 και 6974047166.

Τρία έργα εγκρίθηκαν από

το Περιφερειακό Συμβούλιο

για την Κερατέα

του Δήμου Λαυρεωτικής

Στην 8η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ατ-

τικής την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 εγκρίθηκε η 1η Τρο-

ποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για το

Οικονομικό Έτος 2019. 

Στη συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τρία

μεγάλα έργα για τον Δήμο Λαυρεωτικής με εισήγηση

του Αντιπεριφερειάρχη Αν Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

Το πρώτο έργο αφορά στη «Μελέτη Κτηματογράφησης

– Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κα-

τοικίας «Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο» του πρώην Δήμου

Κερατέας, στην οποία έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση. Το

έργο είναι προϋπολογισμού 1.136.813,97 ευρώ.

Το δεύτερο έργο αφορά στη «Μελέτη Κτηματογράφη-

σης – Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’

κατοικίας «Πόρτο Εννέα» του πρώην Δήμου Κερατέας,

στο οποίο έχει υποβληθεί η Α’ φάση, ενώ ο προϋπολογι-

σμός του είναι 284.663,62 ευρώ.

Το τρίτο κατά σειρά έργο έχει τίτλο «Κτηματογραφική

Αποτύπωση – Μελέτη Γεωολογικής Καταλληλότητας –

Υδραυλική Μελέτη Ρεμάτων – Περιβαλλοντική Μελέτη

Ρεμάτων για την πολεοδόμηση περιοχών παραθεριστικής

κατοικίας «Σπηλιαζέζα» και «Αγιασμόθι» του πρώην

Δήμου Κερατέας. Στο έργο έχει ολοκληρωθεί η κτηματο-

γράφηση και ο προϋπολογισμός τους είναι 511.985,77 €.

Στα πέντε κορυφαία τεχνικά έργα 

στον κόσμο η Ολυμπία Οδός
Βραβεύτηκε από την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Μηχανικών
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H ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Σάββατο 30 Μαρτίου 2019, στις 20:30  

σβήνουμε τα φώτα για μία ώρα

Η Ώρα της Γης, είναι η 30η Μαρτίου (σήμερα), μία παγκό-

σμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και

ειδικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε

ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Έτσι στις 20:30 τα φώτα  θα σβήσουν για μία (1) ώρα σε

δημόσια κτήρια και βέβαια σπιτιών.

Η «Ώρα της Γης» είναι μία πρωτοβουλία του Διεθνούς Τα-

μείου για τη Φύση (WWF). Πρόκειται για μια μεγάλη ανοι-

χτή πρόσκληση σε συμβολική δράση, για την προστασία

του περιβάλλοντος προς την παγκόσμια κοινότητα των πο-

λιτών, των πολιτικών, των πνευματικών ηγετών και των επι-

χειρήσεων. 

Στο πλαίσιο της  «Ώρας της Γης», η διεθνής περιβαλλοντική

οργάνωση καλεί όλους μας να σβήσουμε τα φώτα για μια

μόνο ώρα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά της κλιμα-

τικής αλλαγής.

Η «Ώρα της Γης 2019» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30

Μαρτίου 2019 και θα διαρκέσει από τις 20:30 έως τις 21:30.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Πτυχιούχος - Διπλωματούχος πιάνου και Θεωρίας

μουσικής, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον, περιοχή

Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη και Γλυφάδα.

ΟΛΓΑ ΚΟΥΚΛΑΚΗ 6936966646.

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

νεαρή κυρία ωραριακής απασχόλησης για τηλεφω-

νική ενημέρωση στο σπίτι από σταθερό  πρωί -

απόγευμα εργασία για μια εβδομάδα το μήνα.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για απασχόληση στην περιοχή

Βάρης - Κορωπίου μια Κυριακή το μήνα από 06.30

έως 15.30. Διαλογή Προϊόντων Κοινωνικού Παντο-

πωλείου από Σύλλογο. Πληροφορίες 6974325334,

217 7202595.

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης,

για διανομή φυλλαδίων σε κατοίκους περιοχών

Κίτσι, Αγ. Μαρίνα, Λαγονήσι, Βάρη, Βάρκιζα, Βου-

λιαγμένη. Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTEITAI άτομο για την κουζίνα, με ή χωρίς προ-

ϋπηρεσία για κατάστημα pizza fan στη Βούλα. 

Πληροφορίες τηλ. 6944773836

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και

σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία,

ζητάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, δύο φορές

την εβδομάδα. Τρίτη - Παρασκευή.

Τηλ. 6992076374.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Δια-

θέτει Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. Τηλ.

6949630593.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου,

διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ,

2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,

ανοικτό πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email

c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

σθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμ-

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνι-

αίως. Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

κός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κα-

τάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,

τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ΨΙΛΙΚΩΝ στη Βούλα. Πληρο-

φορίες στο τηλ. 210 8955.620

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Repair cafe
ΕΑΝ

“Πιάνουν τα χέρια σας” σε επισκευές μικρών ή μεσαίων

αντικειμένων σπιτικού εξοπλισμού,

Έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο μια ή δυο φορές την εβδο-

μάδα.

Δεν σας αρέσει να πετιούνται στα σκουπίδια συσκευές

ή αντικείμενα που μπορούν, σχετικά εύκολα, να επι-

σκευαστούν,

ΤΟΤΕ εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για να συμβάλλετε

ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ - Τεχνικός σύμβουλος - Επισκευαστής

στη δημιουργία του πρώτου REPAIR CAFE των Νοτίων

Προαστίων Αττικής.

Επικοινωνήστε μαζί μου στο 6944025297 ή στο

mlomv@otenet.gr MIXAΛΗΣ

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΦΥΤΑ

ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑ

ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΝΑΝΟ

ΜΠΕΛΖΑΜΙΝ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΗ)

ΔΑΦΝΕΣ

ΤΗΛ. 6993969543 κος Βασίλης

Προηγούνται σχολεία

Ανισότητες και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. θα πραγματοποιήσει εκδήλωση

– ομιλία την  Κυριακή 31 Μαρτίου, 11.00 πμ στη

Πνευματική Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2), Πάρκο

Εθνικής Αντίστασης, με θέμα:  "Ανισότητες και Το-
πική Αυτοδιοίκηση"
Ομιλητές:

• Θάνος  Ματόπουλος, υποψήφιος Δήμαρχος του

Δήμου 3Β.

• Δήμητρα  Σιατίτσα Δρ. Ε.Μ.Π. Ερευνήτρια σε θέ-

ματα κατοικίας και πόλης με θέμα: "Χωρικές ανισό-
τητες και τοπική κοινωνική πολιτική"
• Πελαγία Παπανικολάου, Δρ. Εγκληματολογίας,

Νομική Ε.Κ.Π.Α. με θέμα: "Προς ένα πιο ενεργό
ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή
των  δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία".
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Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 80 38 625
http://www.manolisathanasiadis.com 

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Eξοπλισμός μονάδων υγείας
Tο Υπουργείο Υγείας μάς ενημερώνει

για έκτακτη επιχορήγηση, που έχει

κάνει σε διάφορες υγειονομικές μονά-

δες της χώρας, σε ιατρο-τεχνολογικό

και λοιπό εξοπλισμό ύψους

1.560.000€. 

Όπως σημειώνουν: «Η νέα αυτή χρη-

ματοδοτική “ένεση” προέκυψε για

άλλη μια φορά από τις πολιτικές εξοι-

κονόμησης των πόρων του Υπουρ-

γείου Υγείας:  
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Οι σκασμένες φτέρνες είναι ένα πολύ συνηθισμένο

πρόβλημα. Έρευνες στις ΗΠΑ έχουν δείξει ότι το

20% των ενηλίκων  εμφανίζουν τουλάχιστον μια

φορά στη ζωή τους. Το πρόβλημα μπορεί να εμφανι-

στεί τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά,  με τις γυ-

ναίκες να έχουν το προβάδισμα.   

Οι σκασμένες φτέρνες, οφείλονται κυρίως στη με-

γάλη ξηρότητα του δέρματος.  Είναι ένα πρόβλημα,

που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το θεωρούν σο-

βαρό,  παρόλο που η δυσφορία που προκαλεί είναι

αρκετά έντονη, ειδικά όταν περπατάει κάποιος ξυπό-

λητος. Επιπλέον, πέρα απο αντιαισθητικό, οι σκασμέ-

νες πτέρνες είναι επικύνδινες για την υγεία των κάτω

άκρων, ενώ όταν τα ανοίγματα και οι ρωγμές γίνονται

βαθιά μπορούν να προκαλέσουν έντονο πόνο.  

Πρέπει λοιπόν, πριν  χρειαστεί να θεραπεύσουμε, να

λειτουργήσουμε προληπτικά ώστε να αποφύγουμε

την εμφάνιση ή την επιδείνωση του προβλήματος.

― Φροντίστε για την ενυδάτωση του οργανισμού

σας. 

― Βελτιώστε τη διατροφή σας και ενισχύστε τον ορ-

γανισμό σας με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

― Επιλέξτε σωστά υποδήματα, δερμάτινα και ανατο-

μικά, ώστε να μην πιέζεται το πόδι εσωτερικά και να

μπορεί να αναπνέει.

― Περιποιείστε καθημερινά τα πόδια σας, ώστε να

διατηρούνται απαλές οι φτέρνες σας. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελαφρόπετρα στο

μπάνιο σας για να αφαιρέσετε τα νεκρά κύτταρα. Η

ελαφρόπετρα  αφαιρεί απαλά το τραχύ και σκληρό

δέρμα αφήνοντας την επιδερμίδα λεία και απαλή. 

Χρησιμοποιήστε καθημερινά κρέμα ανάπλασης με

ουρία,  κάνοντας απαλό μασάζ σε καθαρό και στεγνό

δέρμα. Τα συστατικά της πετυχαίνουν ορατή βελ-

τίωση απο την 3η ημέρα χρήσης, με αποτέλεσμα το

δέρμα να γίνεται απαλό, μαλακό και εύκαμπτο. Μετά

την αποκατάσταση προτείνεται να συνεχιστεί η

χρήση για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα. 

― Φοράτε στο κρεβάτι κάλτσες από 100% βαμβάκι. 

Συζητήστε  το πρόβλημα με το φαρμακοποιό σας 

Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού, ποδολόγου- ποδιάτρου,

όταν το πρόβλημα είναι σοβαρό. Ο ειδικός, συνυπο-

λογίζοντας όλες τις παραμέτρους, θα σας δώσει τις

κατάλληλες οδηγίες, μεταξύ των οποίων είναι η

εφαρμογή ειδικών ορθωτικών πελμάτων, τα οποία θα

αποφορτίσουν το σημείο και θα βοηθήσουν στην τα-

χύτερη επούλωση.

Ποια όμως είναι τα αίτια για τις σκασμένες φτέρνες;

Η διατροφή. Παίζει σημαντικό ρόλο  αφού η μη ισορ-

ροπημένη διατροφή επηρεάζει την επιδερμίδα και

την αφυδατώνει με αποτέλεσμα να σκληραίνει το

σημείο, να γίνεται τραχύ, να αποκτά ρωγμές και

να  ανοίγει το δέρμα.

Οι παθήσεις, όπως ο διαβήτης, ο θυροειδής, το έκ-

ζεμα, η ψωρίαση, οι μύκητες, οι οποίες μπορούν

επίσης να προκαλέσουν ρωγμές στο δέρμα.

Το αυξημένο βάρος και η ορθοστασία. Τα πόδια είναι

αυτά που επιβαρύνονται από την αύξηση του βά-

ρους.

Η λάθος επιλογή υποδήματος.  Ένα μη ανατομικό πα-

πούτσι, ή ακόμα η χρήση ανοιχτών υποδημάτων

κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, τα

οποία αφήνουν τα πόδια εκτεθειμένα, είναι παρά-

γοντες που οδηγούν σε αυτό το φαινόμενο. 

Η κληρονομικότητα

Η ηλικία.  Οι ηλικιωμένοι τείνουν να έχουν σκληρές

και σκασμένες φτέρνες, καθώς η επιδερμίδα, με-

γαλώνοντας χάνει την ελαστικότητά της και το

λίπος που βρίσκεται στην περιοχή, με αποτέλεσμα

να είναι εύκολο να «ανοίξει» το πόδι.

Ε. Α. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ-ΠΟΔΙΑΤΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΠΟΔΙΑΤΡΩΝ-ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ MSc,BSc (Hons) Podiatry MPS

. . . γ ια την υγειά μας

Πως αντιμετωπίζονται οι σκασμένες φτέρνες

Διαταραχές 

του Αυτιστικού 

Φάσματος
Ο Αυτισμός ή Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος απο-

τελεί μια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επη-

ρεάζει πολύπλευρα τη ζωή ενός ατόμου. Πρόκειται για

μια ισόβια κατάσταση, της οποίας η κλινική εικόνα δεν

είναι ομοιογενής, καθώς διαφέρει ως προς τη βαρύτητα

και τη μορφή που παρουσιάζεται από άτομο σε άτομο,

γι’ αυτό και για την περιγραφή της χρησιμοποιείται ο

όρος “διαταραχή φάσματος”.

Η Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος περιλαμβάνει

ελλείμματα στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότη-

τες του ατόμου, αισθητηριακές δυσλειτουργίες, προ-

βλήματα στη συμπεριφορά και τις συναισθηματικές

εκδηλώσεις.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευ-

τών (Π.Σ.Λ.), ως ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής Λογοθεραπευτών και όντας ο μοναδικός

Σύλλογος στην Ελλάδα που εκπροσωπεί τη χώρα μας,

οργανώνει Πανελλαδικά, αυτήν την περίοδο, διάφορες

ενημερωτικές δράσεις, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής

Ημέρας Λογοθεραπείας,  διευρυμένο με δημόσια επι-

κοινωνία των επιστημόνων Λογοπεδικών - Λογοθερα-

πευτών με το ευρύτερο κοινό, καθώς και των άλλων

ειδικοτήτων που εμπλέκονται

στην ψυχική υγεία, για τις ανάγκες των ατόμων που αν-

τιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία και για τα δι-

καιώματά τους.

Δωρεάν ανιχνεύσεις σε Λαύριο και Κερατέα

Στα πλαίσια του εορτασμού για την Ευρωπαϊκή

Ημέρα Λογοθεραπείας 2019, ο Πανελλήνιος Σύλ-

λογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών σε συ-

νεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου

Λαυρεωτικής θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο

6 Απριλίου στην Κερατέα & την Κυριακή 7 Απρι-

λίου στο Λαύριο, δωρεάν ανιχνεύσεις, κατόπιν

ραντεβού, δυσκολιών επικοινωνίας, λόγου και μά-

θησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Κερατέα: Βρεφονηπιακός Σταθμός, το Σάββατο

6/4, ώρα 10:00

Λαύριο: Βρεφονηπιακός Σταθμός – την Κυριακή

7/4, ώρα 10:00

Για περισσότερες πληροφορίες: (Π.Σ.Λ.) τηλέ-

φωνο επικοινωνίας: 210 777 99 01
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Το διήμερο 16-17 Μαρτίου 2019 ο Ν.Ο. Δελφινάριο διορ-

γάνωσε διασυλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου optimist,

με την επωνυμία “Σπύρος Παπαδής”.

Στην κατηγορία “παίδων-κορασίδων” συμμετείχαν 55

αθλητές και αθλήτριες. Λόγω του άστατου καιρού διε-

ξήχθησαν 4 συνολικά κούρσες και ο αθλητής του ΝΑΟΒ

Γιάννης Τουρνής, αναδείχτηκε 1ος νικητής και ανέβηκε

στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Στην κατηγορία “αγόρια-κορίτσια”, όπου ολοκληρώθηκαν

επίσης 4 κούρσες και συμμετείχαν 65 περίπου παιδιά, ο

αθλητής του ΝΑΟΒ, Ευάγγελος Κουκούδης κατέκτησε

την δεύτερη θέση, χάνοντας την πρωτιά στην ισοβαθμία

με τον συναθλητή του από την Χαλκίδα.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως στο Περιφερειακό Πρω-

τάθλημα optimist που διεξήχθη σε δύο φάσεις (η δεύ-

τερη σε διοργάνωση ΝΑΟΒ) οι αθλητές του ΝΑΟΒ,

Ευάγελος Κουκούδης, Γιάννης Τουρνής και Βασίλειος

Κουκούδης πέτυχαν να προκριθούν στην επόμενη φάση.

Οι διακρίσεις για τα optimist του ΝΑΟΒ που υπομονετικά

περίμεναν ο όμιλος, οι γονείς, τα παιδιά, αλλά κι ο προ-

πονητής Πάχος Παπαστεφάνου, που ανέλαβε την εντε-

λώς ανανεωμένη ομάδα αθλητών μετά την αποχώρηση,

του επί σειρά ετών επιτυχημένου προκατόχου, Ζαννέ-

του Μαλατέστα, άρχισαν να έρχονται!

Η κληρονομιά που βρήκε ο Πάχος ήταν σίγουρα βαριά,

αφού τα προηγούμενα χρόνια  ο ΝΑΟΒ, πέραν του εξαι-

ρετικού προπονητή, ευτύχησε να έχει στις τάξεις του

μια πλειάδα ταλαντούχων αθλητών και αθλητριών που

μετά από συχνές κι επαναλαμβανόμενες νίκες, σε εγ-

χώριους και διεθνείς αγώνες, έκλεισαν τον κύκλο τους

και ... συνταξιοδοτήθηκαν!

Ο Πάχος ανέλαβε λοιπόν πριν δυο χρόνια να ξαναβάλει

το τραίνο των διακρίσεων και του πρωταγωνιστικού

ρόλου της ομάδας optimist του ΝΑΟΒ πίσω στις ράγες

του.

Ξεκίνησε με καινούργια παιδιά, με εντελώς νέα ομάδα

και εργαζόμενος άοκνα σε αυτό το χρονικό διάστημα,

φαίνεται πως καταφέρνει σιγά-σιγά να επαναφέρει την

αίγλη (αλλά και τις νίκες) στα optimist του ομίλου.

Με τα επιτεύγματα των παιδιών αποδεικνύεται ,για μια

ακόμα φορά, πως με εντατική προπόνηση, ισχυρή θέ-

ληση, επιμονή και ομαδική δουλειά (γιατί οι νίκες δεν

έρχονται το Σ/Κ των αγώνων, αλλά από την προπόνηση

όλων των προηγουμένων Σ/Κ) τα θετικά αποτελέσματα

αναπόδραστα θα έρθουν!

Κι αυτό, εκτός από τα κύπελλα και τα μετάλλια που φέρ-

νει (έλασσον), αποτελεί σημαντικό μάθημα ζωής για τα

πιτσιρίκια της ομάδας (μείζον)!

Όπως και να το κάνουμε ο ΝΑΟΒ και τα optimist είναι

οντότητες συγγενικές και έννοιες άρρηκτα συνυφασμέ-

νες στην ιστορία της συγκεκριμένης ιστιοπλοϊκής κατη-

γορίας! ΓΓΚ

Χρυσό μετάλλιο 

από τη Σαγκάη έφερε 

ο  Γ.Σ. Γλυφάδας

Την πρώτη θέση (χρυσό μετάλλιο) κατέλαβε η αθλή-

τριά του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας - Στίβος,

Ανθή Κυριακοπούλου στον αγώνα 3 χ.μ. που διε-

ξήχθη την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 στη Σαγκάη -

Κίνα ταυτόχρονα με τον Διεθνή Ημιμαρθώνιο Δρόμο

Γυναικών.

Διασυλλογικός αγώνας για

σκάφη τύπου optimist 
Πρώτος ο Γιάννης Τουρνής του ΝΑΟΒ



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  30  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 -  ΣΕΛΙΔΑ 23

...στο κύλισμα της μπάλας

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και των ΠΑΕ

«Στον αέρα» βρίσκονται για μία ακόμα φορά τα σχέδια

αναδιάρθρωσης των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων,

μετά και την άκαρπη συνάντηση μεταξύ του υφυπουργού

Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη και των εκπροσώπων της

Super League. Η συνάντηση επιβεβαίωσε το χάσμα με-

ταξύ των δύο πλευρών σχετικά με τον αριθμό των ομάδων

του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν

2019/20 - ο υφυπουργός επέμεινε στο κυβερνητικό σχέ-

διο, που προβλέπει 14 ομάδες, η δε Super League ζητά να

παραμείνουν 16.

Η αντιπροσωπεία της Super League αποτελείτο από τον

πρόεδρό της Βαγγέλη Μπαταγιάννη, τον διευθύνοντα

σύμβουλο Βασίλη Γκαγκάτση (επίσης εκπροσώπησε τον

ΠΑΟΚ) και τους εκπροσώπους: Μάρκου (ΑΕΛ), Χριστοβα-

σίλη (ΠΑΣ Γιάννινα), Δάρρα (Πανιώνιος), Μποροβήλο

(Αστέρας Τρίπολης), Μπούση, Πουρσανίδη, Σαμαρά (ΟΦΗ)

και Μονεμβασιώτη (Απόλλων Σμύρνης).

Οι εκπρόσωποι της Λίγκας ζήτησαν να μην εφαρμοστεί η

αναδιάρθρωση από την επόμενη σεζόν αλλά από τη μεθε-

πόμενη (2020/21) και να παραμείνει σε ισχύ το τηλεοπτικό

συμβόλαιο με το κρατικό κανάλι ως προαπαιτούμενο για

την αναδιάρθρωση (τριετές τηλεοπτικό συμβόλαιο για 7

ομάδες). Ο υφυπουργός από την πλευρά του διαφώνησε

κάθετα και ζήτησε να ισχύσει η περσινή συμφωνία των

δύο πλευρών, η οποία περιελάμβανε τη δημιουργία δύο

πρωταθλημάτων, Super League 1 και Super League 2, με

14 ομάδες το καθένα, καθώς και πλήρη αναδιάρθρωση της

Football League.

Οι ΠΑΕ υποστηρίζουν ότι καθώς το τρέχον πρωτάθλημα

βρίσκεται πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε, δεν υπάρχει

ακόμα το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία της Super

League 2. Το δε υφυπουργείο φέρεται να περιμένει την

τελική έγκριση από την ΕΠΟ, ώστε με σχετική τροπολογία

να φέρει το ζήτημα προς ψήφιση στη Βουλή. Εξαιτίας της

καθυστέρησης, μάλιστα, η αναδιάρθρωση δεν συμπεριε-

λήφθη στο πρόσφατο αθλητικό νομοσχέδιο.

SUPER LEAGUE

Παραιτήθηκε από το CAS η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ παραιτήθηκε από την προσφυγή της στο διεθνές

αθλητικό δικαστήριο (CAS) για μείωση της ποινής της

αφαίρεσης 3 βαθμών που της είχε επιβληθεί λόγω επει-

σοδίων οπαδών της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η

υπόθεση ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί προχ-

θές, ωστόσο η διοίκηση της «Ενωσης» ανακοίνωσε ότι

δεν θα υπερασπιστεί την προσφυγή. Σύμφωνα με πληρο-

φορίες, η ΑΕΚ οδηγήθηκε σ' αυτήν την απόφαση προκει-

μένου να σταθεί συνεπής στην υπερασπιστική γραμμή

που τήρησε πρόσφατα σε σχέση με την υπόθεση της τι-

μωρίας της για τα επεισόδια στα οποία ενεπλάκησαν

οπαδοί της κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Αγιαξ για

το Champions League, όταν ο «κιτρινόμαυρος» σύλλο-

γος αποδέχτηκε τις ευθύνες του και απέφυγε τον κίν-

δυνο ευρωπαϊκού αποκλεισμού. Κρίθηκε άλλωστε ότι η

επιστροφή των βαθμών σε περίπτωση δικαίωσης δεν θα

ωφελούσε ιδιαίτερα την ΑΕΚ, καθώς ο τίτλος έχει ήδη

χαθεί.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ EURO 2020

Ικανοποίηση και μάθημα για την Εθνική

Ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις της Εθνικής ομάδας

ποδοσφαίρου για τα αποτελέσματα των δύο πρώτων

υποχρεώσεών της στα προκριματικά του Euro 2020,

όπου η ελληνική ομάδα αγωνιζόμενη εκτός έδρας νί-

κησε 2-0 το Λιχτενστάιν και απέσπασε ισοπαλία 2-2 με

τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Ειδικά η ισοπαλία στη Ζένιτσα θεωρείται ιδιαίτερα θε-

τικό αποτέλεσμα δεδομένης της τροπής του αγώνα. Η

Εθνική βρέθηκε νωρίς στο α' ημίχρονο πίσω στο σκορ

με 2-0 και απειλήθηκε άμεσα με ήττα, στην επανάληψη

όμως έδειξε χαρακτήρα και πήρε τον πολύτιμο βαθμό

με σκόρερ τους Φορτούνη (64', πέναλτι) και Κολοβό

(85'). Ο απολογισμός των 4 βαθμών στις δύο πρώτες

αγωνιστικές κρίνεται ικανοποιητικός στην προσπάθεια

της Εθνικής για την κατάληψη μίας από τις δύο πρώτες

θέσεις του 10ου ομίλου, που οδηγούν στην τελική φάση

του Euro.

Για τα όσα έγιναν στον αγώνα με τη Βοσνία, ο

oμοσπονδιακός τεχνικός Αγγελος Αναστασιάδης εξέ-

φρασε μεν την ικανοποίησή του για το τελικό αποτέλε-

σμα και την προσπάθεια της Εθνικής στο β' ημίχρονο,

εκτιμώντας ότι με τον τρόπο που επιτεύχθηκε η ισοπα-

λία δίνει αυτοπεποίθηση στην ομάδα, από την άλλη

όμως δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην «καθίζησή»

της στο α' ημίχρονο. Οπως τόνισε χαρακτηριστικά, οι

διεθνείς αδίκησαν τους εαυτούς τους με το πώς λει-

τούργησαν στο πρώτο 25λεπτο και αυτό θα πρέπει να

τους γίνει μάθημα μπροστά στη δύσκολη συνέχεια στον

όμιλο.

Τα άλλα αποτελέσματα στον 10ο όμιλο για τη 2η αγω-

νιστική: Αρμενία - Φινλανδία 0-2, Ιταλία - Λιχτενστάιν

6-0.

Η βαθμολογία: Ιταλία 6, ΕΛΛΑΔΑ 4, Βοσνία - Ερζεγο-

βίνη 4, Φινλανδία 3, Αρμενία 0, Λιχτενστάιν 0.

Το τρίποντο – μαχαιριά του Ρούντι

που «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό

Η Ρεάλ Μαδρίτης με ένα απίστευτο buzzer beater

του Ρούντι Φερνάντεθ, την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2019,

νίκησε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με 74-73 και

έβαλε τέλος στο εντυπωσιακό σερί του Τριφυλλιού.

ΕΣΑΚΕ

Οριακή επανεκλογή Γαλατσόπουλου

Σε θρίλερ εξελίχθηκαν οι εκλογές του ΕΣΑΚΕ, στις

οποίες επανεξελέγη οριακά ως πρόεδρος ο μοναδι-

κός υποψήφιος, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος. Ο πρό-

εδρος του ΕΣΑΚΕ πήρε εκ νέου το χρίσμα

συγκεντρώνοντας 9 ψήφους έναντι 6 «λευκών», σε

σύνολο 14 ΚΑΕ και του εκπροσώπου της Α2 που ψή-

φισαν. Να σημειωθεί ότι με μόλις μία ψήφο λιγότερη,

θα χρειαζόταν νέα ψηφοφορία. Τα έξι «λευκά» ψη-

φοδέλτια επισημοποιούν τα σημαντικά προβλήματα

στο εσωτερικό της Λίγκας, εξαιτίας και του γενικότε-

ρου πολέμου συμφερόντων που βρίσκεται σε εξέλιξη

και στο χώρο του μπάσκετ.

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Περί “επείγουσας ανάγκης”

για “προοδευτικά μέτωπα”

Ποτάμι τα ψεύτικα δάκρυα των αστικών πολιτικών

δυνάμεων που ακολούθησαν, το αποτρόπαιο, έγ-

κλημα, του  ναζιστή σφαγέα, στη Νέα Ζηλανδία.

Έδωσαν πολύ γρήγορα τη θέση τους στη χυδαία

προσπάθεια αξιοποίησης του νέου αυτού κρούσμα-

τος της εγκληματικής ναζιστικής ιδεολογίας, για

να τονώσουν τις κάλπικες διαχωριστικές γραμμές

τους.

Σαν έτοιμα από καιρό τα Κυβερνητικά επιτελεία πα-

ρουσιάζουν το γεγονός σαν επιβεβαίωση τάχα της

«επείγουσας ανάγκης», που παπαγαλίζουν το τε-

λευταίο διάστημα, να συγκροτηθούν τα υποτιθέ-

μενα  «προοδευτικά μέτωπα» με παλιά και νέα

ρετάλια της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και της λε-

γόμενης κεντροδεξιάς, τα οποία μέτωπα, δήθεν θα

σταθούν εμπόδιο στην ακροδεξιά, στην ξενοφοβία

και στο ΦΑΣΙΣΜΟ. Από κοντά και η ΝΔ και άλλες

αστικές, πολιτικές δυνάμεις, που ψαρεύουν εδώ

και καιρό στα βρώμικα νερά του Εθνικισμού, και του

Ρατσισμού, για να μιλήσουν περί «Ακραίων  Ιδεο-

λογιών» γενικά και αόριστα……..

Νίκος Γεωργόπουλος 

3ο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΜΙΝΙ ΤΕΝΙΣ     

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Σαρωνικού, υπό την αιγίδα

του Δήμου Σαρωνικού, διοργανώνει το 3ο Διασυλλο-

γικό Τουρνουά Μίνι Τένις στα δημοτικά γήπεδα τένις

στα Καλύβια, την Κυριακή 31 Μαρτίου.

Το τουρνουά αφορά αθλητές από 5 έως 10 ετών. 

Θα συμμετέχουν αθλητές από 6 ομίλους σε 3 κα-

τηγορίες. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΤΗΛ: 6974 436406
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